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ДЕНЬ 1
КАТАНІЯ, ПОРТОРОСА
DAY 1
CATANIA, PORTOROSA
Прилетівши
в
Катанью,
ми
відразу
вирушаємо в Порторосу, де готові до
відплиття яхти чекають на свої екіпажі. Наш
шлях буде лежати уздовж мальовничого
східного узбережжя Сицилії і діючого
вулкана Етна. По прибуттю в маріну єдиною нашою турботою буде закупівля
провізії і води (на Ліпарських островах немає
своєї прісної води, тому ціни там набагато
вище, ніж на головному острові). Про інше
подбає капітан.

After arriving in Catania, we immediately go to
Portorosa, where yachts ready for sailing are
waiting for their crews. Our route goes along
the picturesque eastern Sicily and active
volcano Etna. Upon arrival in marina the only
thing we need to sort out is provisions and
water (there is no fresh water on Lipari islands,
so the prices there are much higher than on the
main island). The rest will be taken care by the
captain.

Прилетев в Катанию, мы сразу отправляемся
в Порторосу, где готовые к отплытию яхты
ждут своих экипажей. Наш путь будет лежать
вдоль живописного восточного побережья
Сицилии и действующего вулкана Этна. По
прибытию в марину – единственной нашей
заботой будет закупка провизии и воды (на
Липарских островах нет своей пресной воды,
поэтому цены там гораздо выше, чем на
главном острове). О другом позаботится
капитан.

ДЕНЬ 2 ВУЛКАНО
DAY 2 VULCANO
Ми прямуємо до місця зустрічі чотирьох
стихій. Щоб відчути свіжість повітря, міць
вогню, побачити безкрає море і, покриту
зеленню, землю сусідніх островів - потрібно
лише піднятися на висоту 500 метрів до
жерла сплячого вулкану. За легендами, на
острові Вулькано жив покровитель ковалів
Гефест. Мабуть це його химерні скульптури
«прикрашають» Долину Монстрів. Також під
патронатом бога Вогню на острові знаходяться
унікальні грязьові і сірчані ванни, вельми
популярні в охочих оздоровитися туристів.
Ще одна візитка Вулькано - пляжі з чорним
гарячим піском. Купатися тут можна практично
круглий рік, оскільки в деяких місцях термальні
джерела б'ють прямо в море, а ось босоніж
ходити
категорично
не
рекомендується,
тому не забудьте захопити зручне гумове
взуття.

We are heading for the meeting place of four
elements. To feel the freshness of the air, the
power of fire, see boundless sea and
neighboring islands covered with greenery you
only need to climb 500 meters to the top of
sleeping volcano. According to legends, on
the island lived the patron of blacksmith
Hephaestus. Apparently it’s his
bizarre
sculptures "decorate" the Valley of Monsters.
Unique mud and sulfur baths are popular among
tourists who want to improve their health.
Another symbol of Vulcano - beaches with black
hot sand. You can swim almost all the year
round, as in some places thermal springs go
straight into the
sea.
But
barefoot
walking is not recommended, so do not
forget to grab a comfortable rubber footwear.

Мы направляемся к месту встречи четырех стихий. Чтобы почувствовать свежесть воздуха, мощь
огня, увидеть бескрайнее море и покрытую зеленью землю соседних островов - нужно лишь
подняться на высоту 500 метров до жерла спящего вулкана. Согласно легендам, на острове
Вулкано жил покровитель кузнецов Гефест. Видимо, это его причудливые скульптуры
«украшают» Долину Монстров. Также под патронатом бога Огня на острове находятся
уникальные грязевые и серные ванны, очень популярные у желающих оздоровиться туристы.
Еще одна визитка Вулкано – пляжи с черным горячим песком. Купаться здесь можно практически
круглый год, поскольку в некоторых местах термальные источники бьют прямо в море.

ДЕНЬ 3 СТРОМБОЛІ
DAY 3 STROMBOLI
Сьогодні ми кинемо якір в бухті іншого вулканічного острова - Стромболі. Ось уже дві
тисячі років, кожні півгодини, цей вулкан
влаштовує цілком безпечні феєрверки. Особливо вражаюче іскрить Стромболі вночі. Ну, а
вдень можна організувати підйом до кратера,
на висоту 926 метрів над рівнем моря. Рибалки
здавна називали острів природним маяком
Середземномор'я. В наші дні рукотворний
маяк на крихітній базальтовій скелі Стромболіккьо - став ще одним улюбленим місцем
для фотосесій. А води поруч - популярним
місцем для дайвінгу.

Today we drop the anchor in another
volcanic bay - Stromboli. For two thousand
years every half an hour this volcano gives
quite safe fireworks, especially impressive at
night. During the day you can climb 926 m.
to the crater of active volcano and watch
eruptions every 15-20 minutes. Fishermen call
this
island
natural
lighthouse
of
Mediterranean.
Today, a man-made lighthouse on tiny
cliff Strombolicchio has become another great
place for photoshoots, and the waters next
to it perfect diving site.

Сегодня мы бросим якорь в бухте другого
вулканического острова – Стромболи. Вот уже две
тысячи лет, каждые полчаса этот вулкан
устраивает вполне безопасные фейерверки.
Особенно поразительно искрит Стромболи ночью.
Ну а днем можно организовать подъем до кратера,
на высоту 926 метров над уровнем моря. Рыбаки
издавна называли остров естественным маяком
Средиземноморья. В наши дни рукотворный маяк
на крошечной базальтовой скале Стромболиккё
стал еще одним любимым местом для
фотосессий, а воды рядом – популярным местом
для дайвинга.

ДЕНЬ 4 ЛІПАРІ
DAY 4 LIPARI

Ліпарі - серце Еолових островів,
найяскравіший і найбільш родючий з
усього архіпелагу. Гордість місцевих
виноробів - Malvasia delle Lipari,
солодке вино з підсушеного винограду.
Гордість
археологів
найбільша
колекція античних театральних масок.
Але мандрівники повертаються сюди
не заради обсидіанових
сувенірів,
якими переповнені місцеві ринки і
навіть не заради срібної статуї Святого
Бартоломео,
що
прикрашає
однойменний собор. Ми любимо Ліпарі
за неприступні скелясті бухти, блакитні
води
і
буйство
фарб.
Тому,
познайомившись зі столицею острова,
пропонуємо вам відправитися на
квадроциклах вивчати місцевість.

Lipari is the heart of Aeolian Islands, the
brightest
and
most
fertile
from
whole
archipelago. Malvasia delle Lipari is the pride
of local winemakers - sweet wine from dried
grapes. The pride of archaeologists is the
largest collection of antique theater masks. But
travelers come here for obsidian souvenirs,
crowded local markets,
silver statue of St.
Bartholomew, rocky bays, azure waters and rich
colors. We recommend to discover the island on
quad bikes to learn the terrain.
Липари - сердце Эоловых островов, самый яркий
и плодородный из всего архипелага. Гордость
местных виноделов – Malvasia delle Lipari,
сладкое вино из подсушенного винограда.
Гордость археологов – самая большая коллекция
античных
театральных
масок.
Но
путешественники возвращаются сюда не ради
обсидиановых сувениров, которыми переполнены
местные рынки и даже не ради серебряной
статуи
Святого
Бартоломео,
украшающей
одноименный собор. Мы любим Липари за
неприступные скалистые бухты, голубые воды и
буйство красок. Поэтому, познакомившись со
столицей острова, предлагаем вам отправиться
на квадроциклах изучать местность.

ДЕНЬ 5 МІЛАЦЦО
DAY 5 MILAZZO
Щоб
виправити
туристичну
несправедливість, повертаємося на Сицилію - у село
Мілаццо, що незаслужено обділене увагою.
Але ж тут розташована найбільша на острові
фортеця, збудована ще норманськими вікінгами. Місцеві стверджують, що саме тут
Одіссей зазнав аварії і зустрів Циклопів, а
кожен, хто скупається в бухті Басейн Венери
(на самому краю півострова) - помолодшає.
Перше твердження перевірити ми не в силах, а
ось щодо басейну - чому б і ні? Неподалік від
міста розкинувся незвичайний парк Jalari своєрідна художня резиденція з милими
будиночками
і
казковими
скульптурами.
Всього в 30 км від Мілаццо, в Тиндарей безліч сакральних місць: Храм Чорної Мадонни, пересохле море і навіть печера відьми, яка
заманювала моряків своїм співом.

In order to correct the tourist injustice we will
moving to Sicily, to town Milazzo, which unfairly
deprived of attention. Here you will find island's
largest fortress, built by Norman Vikings. Local
people say that here Odysseus’ ship
wrecked and he met Cyclops, and everyone who
swims in the bay Pool of Venus (at the very edge
of the peninsula) will become younger. We can
not verify the first statement, but for the second
one - why not? There’s an unusual park Jalari
not far away - original artistic residence with
lovely houses and fairytale sculptures. Just 30
km from Milazzo, in Tindari there’re a lot of
sacred places: the Temple of Black Madonna,
Dried sea, and even the witch's cave, where she
lured sailors to with her singing.

Чтобы исправить туристическую несправедливость, возвращаемся на Сицилию - в село Милаццо,
которое незаслуженно обделено вниманием. Но здесь расположена самая большая на острове
крепость, построенная еще норманнскими викингами. Местные утверждают, что именно здесь
Одиссей потерпел крушение и встретил Циклопов, а каждый, кто искупается в бухте Бассейн
Венеры (на самом краю полуострова) – помолодеет. Первое утверждение проверить мы не в
силах, а вот относительно бассейна – почему бы и нет? Недалеко от города раскинулся
необычный парк Jalari – своеобразная художественная резиденция с милыми домиками и
сказочными скульптурами. Всего в 30 км от Милаццо, в Тиндаре - множество сакральных мест:
Храм Черной Мадонны, пересохшее море и даже пещера ведьмы, которая привлекала моряков
своим пением.

ДЕНЬ 6-8 САВОКА, ТАОРМІНА,
ПОРТОРОСА
DAY 6-8 SAVOCA, TAORMINA,
PORTOROSA
Ми продовжимо знайомство з легендарними місцями Сицилії на орендованих автомобілях. І перша наша
зупинка - Савока, високогірне село, де Коппола знімав «Хрещеного батька». Бар Vitelli, де герой Аль Пачіно
просив руки Аполлонії, не тільки зберігся до цих пір, але і став справжнім мафіозним музеєм. Всі півтори
тисячі місцевих жителів, так чи інакше, були задіяні в зйомках фільму і з задоволен-ням розповідають історії
різного ступеня правдивості. Наступна зупинка лаконічно описана Гетте - «Таорміна відкриває відвідувачеві
найпрекрасніший у світі вид». Додамо, що тут зберігся Грецький театр, римський Одеон, безліч
середньовічних церков і розкішних палаццо. Розслабляємося в Мілаццо, насолоджуємося провінційної
сицилійської кухнею і, після обіду, піднімаємо вітрила, щоб повернутися в марину Портороса, де ми
проведемо останню ніч на яхті. Вранці ми повертаємося додому, тому ввечері влаштовуємо святкову
вечерю з новими друзями, ділимося враженнями і, звичайно, плануємо нові круїзи.
We continue our discovery of legendary places on rented cars. And our first stop - Savoca, a high mountain
village,
where Coppola filmed the Godfather. Bar Vitelli, where Al Pacino proposed to Apollonia, not only
remained but has become a real mafia museum. All one and a half thousand local residents, in one way or
another, were involved in filming and happy to tell stories with varying degree of truthfulness. The next stop is
described by Gette - Taormina opens to the visitor the most beautiful view in the world". You will find here
Greek theater, Roman Odeon, many medieval churches and palazzo. Relaxing in Milazzo, enjoying
provincial Sicilian cuisine and after lunch we sail back to marina of Portorosa, where we will spend our last night
on yacht. In the morning we are going home, so in the evening we’ll have a nice dinner with new
friends, share impressions and, of course, plan new adventures!
Мы продолжим знакомство с легендарными местами Сицилии на автомобилях. И первая наша остановка –
Савока, высокогорная деревня, где Коппола снимал «Крестного отца». Бар Vitelli, где герой Аль Пачино
просил руки Аполлонии, не только сохранился до сих пор, но и стал подлинным мафиозным музеем. Все
полторы тысячи местных жителей, так или иначе, были задействованы в съемках фильма и с
удовольствием рассказывают истории разной степени правдивости. Следующая остановка лаконично
описана Гетте – «Таормина открывает посетителю самый прекрасный в мире вид». Добавим, что здесь
сохранился Греческий театр, римский Одеон, множество средневековых церквей и роскошных палаццо.
Расслабляемся в Милаццо, наслаждаемся провинциальной сицилийской кухней и после об

YACHT

ВКЛЮЧЕНО:

 проживання на новенькій
білосніжній яхті/ катамарані;
 послуги професійного
шкіпера;
 груповий трансфер з
аеропорту в марину і назад
(від 4 осіб);
 відеозйомка протягом всієї
подорожі;
 гумовий човен і моторчик;
 фінальне прибирання яхти /
катамарана;
 заправка паливом, стоянки;
 постільна білизна та
рушники;
 медична страховка;
 СТРАХОВИЙ ДЕПОЗИТ!

ДОДАТКОВО:
 міжнародний переліт в
Катанію / Палермо;
 харчування;
 особисті витрати.

INCLUDED:

CATAMARAN

 7 days on yacht/
catamaran;
 professional skipper
services;
 group transfer from and
to airport;
 cameraman services;
 inflatable boat with
engine (dinghy);
 final yacht/catamaran
cleaning;
 fuel;
 linens and towels;
 medical insurance;
 SECURITY DEPOSITE!

 проживание на новеньком
катамаране\яхте;
 услуги шкипера;
 групповой трансфер с
аэропорта в марину и
назад (от 4 человек )
 резиновая лодка с
мотором;
 финальная уборка;
 заправка топливом,
стоянки;
 постельное белье и
полотенца;
 профессиональный
фотограф;
 медицинская страховка;
 СТРАХОВОЙ ДЕПОЗИТ!

NOT INCLUDED:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 international flights to
Catania or Palermo;
 food:
 personal expenses.

 международный перелет
в Катанию или Палермо;
 продукты питания;
 личные расходы.

Oleksandra Myshuhy
St, 10, office 110 Kiev,
Ukraine, 02141
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+38 097 444 3571

checkinsea.global
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