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Wakacje na Hawajach 

 
08.11 – 18.11.11.2020 

 
Gdyby zaadresować́ list "Raj Na Ziemi", prawdopodobnie zawędrowałby prosto na Hawaje, które choć są̨częścią̨USA, należą̨do 

wielkiej rodziny narodów polinezyjskich. To miejsce wymarzonych wakacji. O sławie tego zakątka zadecydował 
klimat i krajobraz. Hawaje słyną̨z czterokilometrowej plaży Waikiki, która zapewnia wszelkie wygody, łącznie z 

bajecznie ciepłym i czystym oceanem i z falami wymarzonymi do surfingu.  
Zapraszamy do raju!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program wyjazdu 
 
1 dzień, Warszawa – Honolulu, 08.11.2020 
Przelot z Warszawy do Honolulu. Po przylocie na Wyspie Oahu hawajskie powitanie wieńcem kwiatów lub muszelek Lei, 
transfer  
do hotelu Waikiki Resort 4* (www.waikikiresort.com), zakwaterowanie i odpoczynek. Powitalny hawajski trunek, wieczór 
zapoznawczy.   
Waikiki – największy na Hawajach kurort turystyczny położony przy słynnej plaży. Kurort składa się̨ z ok. 200 hoteli 
zbudowanych wzdłuż 3 równoległych do siebie alei. Życie tętni tu z pełną mocą, uliczki wypełnione są sklepami, restauracjami, 
barami i uśmiechniętymi, zrelaksowanymi Hawajczykami.  
2 dzień, Wycieczka wokół wyspy Oahu, 09.11.2020 
 
Śniadanie w hotelu. Dziś wyjedziemy poza Honolulu i poznany urokliwe, mniej skomercjalizowane regiony wyspy Oahu (8h). 
Naszym przewodnikiem będzie Kalani – przyjazny i życzliwy Hawajczyk z krwi i kości, potomek (w 11 pokoleniu) jednego z 
władców archipelagu, a jednocześnie jeden z aktorów, występujących w najnowszej hollywoodzkiej produkcji. Nauczy nas kilku 
słów, wyjaśni ich znaczenie, podpowie jakich używać na wyspie gestów i skąd one pochodzą. Pełna emocji podróż po wyspie i w 
głąb historii hawajskiego narodu. W programie wjazd na punkt widokowy Tantalus; wjazd do krateru Diamond Head; gejzer  
Halona; zatoka Hanauma; punkt widokowy Makapu, czas wolny na lunch i plażowanie w zatoce Waimanalo; słynne plaże 
Sunset i Waimea; wizyta na plantacji ananasów i w Dolinie Świątyń, wieczorem powrót do Waikiki.  
Kolacja w słynnej surferskiej restauracji nad oceanem Duke’s, gdzie w przemiłej atmosferze i przy rytmach hawajskiej muzyki, 

skosztujemy lokalnych przysmaków – rybę mahi mahi i popularnego drinka mai tai. Nocleg. 
 
3 dzień, Oahu- Wycieczka do Pearl Harbor, 10.11.2020 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do portu w zatoce Pearl Harbor – bazy wojskowej, w której rozpoczęła się II wojna światowa dla 
USA; rejs statkiem do miejsca upamiętniającego zatopienie krążownika „Arizona”. Czas wolny na obejrzenie ciekawego muzeum 
i zakup pamiątek. Następnie zwiedzanie centrum Honolulu – stolicy stanu Hawaje: pomnik króla Kamehamehy; jedyny w USA 
Pałac Królewski; ratusz i rezydencja gubernatora; wizyta na Cmentarzu Zasłużonych Pacyfiku w kraterze Punchbowl. Po 
południu czas na zakupy w ekskluzywnych butikach Honolulu. Wieczorem kolacja. 

http://www.waikikiresort.com/
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4 dzień, 11.11.2020 Oahu – fakultatywna półdniowa wycieczka do HANAUMA BAY (8.00 – 12.00) 
 
Dzień wolny na plażowanie w Waikiki. 
Dla chętnych okazja do odpoczynku i plażowania na rajskiej plaży w Zatoce HANAUMA BAY – ścisłym rezerwacie przyrody, gdzie  
można pływać w otoczeniu ławic kolorowych ryb. Cena 40 USD (w cenie transport, wypożyczenie masek i rurek do snorklingu, 
bilet wstępu do rezerwatu) 
 
5 dzień, Honolulu, 12.11.2020  
Dzień wolny na plażowanie w Waikiki.  
Dla chętnych trochę emocji sportowych plus zapierające w piersiach widoki na turkusowy ocean i góry wulkanicznych wysp. 3h 
piesza wycieczka (około 10 km z łagodnym podejściem do góry) na szczyt słynnego krateru wulkanicznego Diamond Head. 
 
Opcjonalnie propozycje: 
 
Wycieczka na Wyspę Wulkanów – Big Island 
 
Całodzienna wyprawa (samolotem) na Big Island, największą wyspę Archipelagu, znaną przede wszystkim z aktywnych 
wulkanów. W programie wycieczki: przejazd wzdłuż malowniczego wschodniego wybrzeża, najwyższy wodospad na wyspie – 
Akkaka. Następnie zwiedzanie Narodowego Parku Wulkanicznego, spacer unikalnym ‘tunelem lawowym’, którym około 200 lat 
temu płynęła gorąca magma, sesja zdjęciowa w ‘księżycowym krajobrazie‘ pól zastygłej lawy. Przy dobrych warunkach 
pogodowych, tylko po zachodzie słońca - okazja do obserwacji czerwonej poświaty wydobywającej sięz̨ krateru Halemaumau, 
pod którego dnem zalega magma o temperaturze ponad 1300 C. Wieczorem powrót do Honolulu. Cena – 450 USD.  
Wieczorem kolacja.  
6 dzień, Honolulu - Kaui, 13.11.2020 
Poranny przelot na wyspę Kauai, uważaną za perłę archipelagu, zwaną Wyspą Ogrodem. Ta niewielka wyspa ma 6 mln lat i 
sielankowy, relaksujący charakter, gdzie budynki nie mogą być wyższe niż palmy (wedle miejscowych praw) To idealne miejsce 
na wypoczynek, z oszałamiającą przyroda, egzotycznymi kwiatami i soczystą zielenią. Przejazd do hotelu The ISO 3*( 
www.theiso.com ), zakwaterowanie, spacery po miasteczku Lihei, które ma zamieszkane jest zaledwie przez 6000 osób. Kolacja 
w hotelu.  
7 dzień, Kauai wycieczka po wyspie, 14.11.2020 
 
Wyprawa nad krawędź ́ Waimea Canyon – zwanego również ̇ Wielkim Kanionem Pacyfiku, unikalnego w skali całej Oceanii 
bajecznie kolorowego kanionu. Panorama wybrzeża “Na Pali”. Ruiny fortu Elizabeth; przystanek na punkcie widokowym 
Hanapepe; przejazd przez miasteczko Waimea oraz przystanek w Spouting Horn z widokiem na morski gejzer; plażowanie na 
złocistych piaskach regionu Poipu. Po drodze przejazd wzdłużṗlantacji kawy (okazja do degustacji) oraz wizyta w miasteczku 
Waimea, do którego w 1778r. przypłynął brytyjski podróżnik Kapitan James Cook. Wieczorem kolacja. 
 
8 dzień, Kauai, 15.11.2020 
 
Wycieczka dla chętnych - transfer do Portu Alen i rejs katamaranem wzdłużṄAPALI - uważanego za najpiękniejsze oceaniczne 
wybrzeże w skali świata. Podczas 4h wyprawy okazja do podziwiania niepowtarzalnej scenerii monumentalnych klifów 
północnego wybrzeża Kauai (pływanie i snorkling uzależniony od pory roku i warunków pogodowych). W czasie rejsu - na 
pokładzie serwowane przekąski w wyspiarskim stylu. Cena 195 USD od osoby.  
Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 
 
9 dzień, Kauai - Honolulu –Seatlle 16.11.2020 
Ostatnie chwile na rajskich Hawajach. Po południu przejazd na lotnisko, wylot do Honolulu, o 23.05 wylot do Seattle 
  
10 dzień, Seattle- Amsterdam 17.11.2020 
Przylot do Seattlle ok. 7.00, wylot do Amsterdamu 13.19 
 
11 dzień, Warszawa, 18.11.2020 
 
Przylot do Amsterdamu o 8.15, wylot do Warszawy o 10.05. Zakończenie imprezy na lotnisku w Warszawie o 12.00 
 

Cena za osobę w pokoju 2 osobowym: 16 500 PLN  
 
Cena zawiera:  
koszty biletu lotniczego Warszawa – Honolulu – Warszawa; powitanie lei na lotnisku; transfery lotnisko – 
hotel – port – lotnisko; noclegi w hotelu 4*, pokoje w klasie standard, śniadania bufetowe w hotelu serwis 
bagażowy; wyżywienie – 2 posiłki, napoje (herbata, kawa, woda, soki); udział w 2 wycieczkach na Oahu  
z polskojęzycznym przewodnikiem udział w wycieczce objazdowej na Kauai; opieka przewodnika Fun Travel 
na Hawajach w trakcie całego programu przelot wewnętrzny z Oahu na Kauai; ubezpieczenie turystyczne, 
aplikacja mobilna, fundusz TFG  
 
 

http://www.theiso.com/


 
Cena nie zawiera:  
dopłaty do pokoju jednoosobowego 3400 PLN; napojów alkoholowych i butelkowanych; wydatków 
osobistych (fryzjer, masaż, telefon, pralnia...); napiwków; dodatkowych wycieczek  
Szczegóły przelotu:  
Warszawa - Paryż, 08/11/2020, 06:35 09:10, nr lotu AF1247  
Paryż - Los Angeles, 08/11/2020, 10:15 13:00, nr lotu AF066  
Los Angeles - Honolulu, 08/11/2020, 16:15 20:08, nr lotu DL1149  
Honolulu - Seattle, 16/11/2020, 23:05 06:49+1, nr lotu DL 2215  
Seattle - Amsterdam, 17/11/2020, 13:19 08:15+1, nr lotu DL142  

Amsterdam - Warszawa, 18/11/2020, 10:05 12:00, nr lotu KL1363 
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