HAWAJE - WYSPY SZCZĘŚCIA

Kraj: USA, Hawaje
Liczba dni: 15
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/104/
Wyprawa po całych Hawajach! Zobaczysz niesamowite pola lawy, majestatyczne wulkany i malownicze
wodospady. Będzie też aktywnie - nurkowanie, SUP, trekkingi w pięknej scenerii, kajaki. I oczywiście będzie też
czas na relaks na plaży! Powiedz przygodzie Aloha!

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO USA
Wymagane zaświadczenie o przyjęciu pełnej dawki szczepionki (od przyjęcia ostatniej dawki musi upłynąć co
najmniej 14 dni) oraz negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na COVID-19 wykonanego nie
wcześniej niż 72h przed przylotem do USA.

1 DZIEŃ - PRZYLOT DO HILO
Wylot z Warszawy i przylot do Hilo. Zakwaterowanie w hotelu w HILO – odpoczynek.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - HAWAII - WODOSPAD RAINBOW I AKAKA
Przejazd do Wailuku River State Park, gdzie można podziwiać Rainbow Falls (dzięki ciągle panującej mgle
widok tęczy przy 30-metrowym wodospadzie jest codziennością) Wyjazd do Akaka Falls State Park. Krótki szlak
prowadzi przez tropikalną roślinność pełną orchidei i drzew bambusowych do prawdopodobnie najpiękniejszego
wodospadu na Hawajach - ponad 120-metrowego Akaka Falls.

3 DZIEŃ - HAWAII - VOLCANOES NATIONAL PARK
Przejazd do Hawaii Volcanoes National Park – parku narodowego założonego w 1916 r. Park oferuje ponad 150
mil szlaków, dostępnych pieszo, rowerem bądź samochodem. Przejazd dookoła wyspy, wizyta w parku
historycznym Puuhonua O Honaunau oraz w zatoce Kealakekua, miejscu tragicznej śmierci Jamesa Cooka.
Postój w kurorcie Kailua Kona, miejscowości, w której odbywają się mistrzostwa świata Ironman triathlon.

4 DZIEŃ - MAUI - PLAŻA
Przelot na Maui. Przejazd do Valley State Park położonego w centralnej części wyspy. Tu znajduje się najbardziej
rozpoznawalny element krajobrazu Maui – Iao Needle – 400-metrowa skała porośnięta tropikalną roślinnością. Dla
chętnych wizyta w Maui Ocean Centre, gdzie można podziwiać żółwie morskie oraz największy w USA żyjący
okaz koralu. Plaża Kaanapali Beach - prawie 3 mile białego jak śnieg piasku, kontrastującego z błękitem oceanu
jest nazywana jedną z najpiękniejszych plaż USA. Odpoczynek w zabytkowym porcie Lahaina.

5 DZIEŃ - MAUI - KRATER HALEAKALA, TREKKING DO WODOSPADU
Wcześnie rano wjedziemy na wierzchołek krateru Haleakala. Tu na wysokości 3055 m.n.p.m. znajdziemy się
ponad chmurami. Przejazd do Pipiwai Trail, gdzie podejdziemy przez las bambusów do wspaniałego 130metrowego wodospadu Waimoku (szlak ma łącznie 4 mile długości).

6 DZIEŃ - KAUAI - KANION WAIMEA
Przelot na Kauai. Przejazd do Kokee State Park, pokrytego lasem tropikalnym. Największą jego atrakcją
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jest Waimea Canyon. Nie jest on tak wielki jak jego kuzyn z Arizony, ale 3.600 stóp głębokości oraz 14 mil
długości robią wrażenie. Przejazd do Spouting Horn – kuzyna Halona Blowhole z Oahu – szczeliny w
przybrzeżnych skałach, gdzie podczas falowania oceanu wytryskuje słup wody przypominający gejzer.

7 DZIEŃ - KAUAI - WYBRZEŻE NA'PALI – PLAŻA
Przejazd Kalalau Trail. Szlak ten jest jedynym sposobem, aby dostać się do nabrzeża na północnej części wyspy.
11-milowa trasa jest bardzo zróżnicowana i wiedzie przez szczyty klifów wybrzeża Na'Pali. Dwa zejścia w dół
prowadzą do pięknych plaż Hanakapi'ai i Kalalau. Wędrując wzdłuż tej trasy można oglądać niesamowitą
roślinność porastającą klify (UWAGA: długość trekkingu zostanie dostosowana do chęci i sił uczestników). Latarnia
morska Kilauea Point stojąca na cyplu, z którego można obserwować wiele gatunków morskich ptaków takich jak
fregaty wielkie, głuptaki czerwononogie oraz albatrosy oraz hawajskie gęsi - bernikle. Po drodze Lumahai Beach –
najczęściej fotografowana plaża na wyspie Kauai. Dla chętnych wizyta w ogrodzie botanicznym Limahuli
Garden, w którym znajduje się wiele rzadkich i endemicznych gatunków roślin.

8 DZIEŃ - KAUAI - KAJAK, PLAŻA
Okolice Wailua - wycieczka stateczkiem lub kajakiem po rzece Wailua -zwiedzanie Fern Grotto.
Wodospady Opaekaa Falls i Wailua Falls. Dla chętnych krótki trekking na punkt widokowy na
szczycie góry Sleeping Giant, z którego doskonale widać panoramę wyspy Kauai.

9 DZIEŃ - KAUAI - HELIKOPTER, PLAŻA
Odpoczynek na plażach wyspy. Chętni mogą skorzystać z ofert lotów helikopterem nad dziką i niedostępną częścią
wyspy. Wylot do Honolulu. Nocleg w hotelu w dzielnicy wypoczynkowej Waikiki.

10 DZIEŃ - OAHU - HONOLULU - RAFA KORALOWA
Diamond Head – słynny krater, który widnieje na każdym zdjęciu z plażą Waikiki. Po krótkiej wspinaczce na szczyt
możemy podziwiać panoramę Honolulu. Przejazd do Hanauma Bay, gdzie w błękitnych wodach można nurkować
wśród raf koralowych, pełnych rozmaitych gatunków ryb. Rafa położona jest w bardzo płytkich wodach, świat
podwodny można oglądać nawet spacerując wzdłuż brzegu. Powrót do miasta i wieczorny spacer po Waikiki.

11 DZIEŃ - OAHU - HONOLULU MIASTO, PLANTACJA ANANASÓW
Przejazd do centrum Honolulu i spacer: Pałac Lolani, Aloha Tower, Chinatown, Ogrody Fostera. Wizyta na
plantacji ananasów

12 DZIEŃ - OAHU - PEARL HARBOR, WSCHODNIA CZĘŚĆ WYSPY
Rano przejazd do Pearl Harbor, zwiedzanie pomnika zatopionego okrętu Arizona oraz licznych ekspozycji
związanych z historycznym nalotem japońskim.
Przejazd nad zatokę Kailua Bay. Na trasie malowniczy punkt widokowy Pali Lookout. Odpoczywamy na plaży,
chętni mogą popłynąć kajakiem na pobliską wyspę Popoia Island, na której znajduje się rezerwat
ptaków (wiele okazów występuje tylko na Hawajach) oraz bajeczna plaża. Objazd północno-wschodniej części
wyspy, liczne punkty widokowe. Następnie przejazd na punkty widokowe na ocean. Dla chętnych spacer
do Makapuu Point Lighthouse, gdzie na 600-metrowym kliﬁe znajduje się latarnia morska z 1909 r. Rozpościera
się stamtąd widok na plażę Makapuu. Na trasie Halona Blowhole, gdzie podczas przypływu woda wdziera się w
głąb skał i jest wyrzucana w górę, w postaci słupa przypominającego gejzer.

13 DZIEŃ - OAHU - HONOLULU, ZAKUPY, PLAŻA
Ostatnie zakupy, odpoczynek. Wylot.

14 - 15 DZIEŃ - PRZELOT
Przelot powrotny do Warszawy.
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TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

29.01 - 12.02 2022

14500.00 PLN + 1990.00 USD

05.03 - 19.03 2022

14500.00 PLN + 1990.00 USD

30.04 - 14.05 2022

14500.00 PLN + 1990.00 USD

06.07 - 20.07 2022

14990.00 PLN + 1990.00 USD

13.08 - 27.08 2022

14990.00 PLN + 1990.00 USD

10.09 - 24.09 2022

14500.00 PLN + 1990.00 USD

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Hilo, Honolulu -Warszawa
bilety na przeloty lokalne między wyspami zgodnie z programem
12 noclegów (pokoje 2-os. z łazienkami)
transport samochodem wg programu
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC 50 000
EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, opłat za bagaż przy przelotach wewnętrznych: ok.
150 USD
wyżywienia - orientacyjny koszt na osobę dziennie: ok. 25-40 USD
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
kosztów ESTA lub wizy
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