
Aktivt eventyr på HawaiiAktivt eventyr på Hawaii

85 298,-
Pris per person - Fra kr

14 dager

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

En aktiv og spennende bilferie i øyparadiset Hawaii
Turen går til tre av Hawaiis vakreste øyer, hvor dere kan bruke
dagene på snorkling, mountain biking, fjellturer, strandliv,
vulkaner, havskilpadder, turer i skogen og surfing.
I tillegg venter unik natur, med alt fra aktive vulkaner og
majestetiske fjell, til strender i verdensklasse, brusende fossefall
og fargerike korallrev. Mulighetene på Hawaii er mange.
Rundreisen foregår med fly og dere har egen leiebil på - Big
island og Maui. Hele fem aktive utflukter er inkludert i prisen. På
denne turen får dere en fantastisk opplevelse på Big Island
Hawaii, 'The Valley Isle' Maui, og 'The Gathering Place' Oahu.

Kveldssnorkling med djevelrokker

Sykkeltur ned Haleakala-vulkanen

Mountain biking gjennom Oahus grønnkledde daler
snorkletur til et gammelt vulkansk krater

Snorkletur til et gammelt vulkansk krater og «Shark
cage diving»



Dagsprogram
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salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 1: Avreise Norge -
Hawaii
Avgang fra Oslo med ankomst på Hawaii, og den vakre
øya Big Island senere samme dag, takket være
tidsforskjellen på 12 timer.

Hawaii er den siste staten som ble en del av USAs
forente stater, og består av hundrevis av små vulkanske
øyer midt ute i Stillehavet. Øygruppas mange fjell, lange
sandstrender, buldrende kystlinje, aktive vulkaner,
tropiske klima og avskårede beliggenhet har gjort Hawaii
til et spennende reisemål for alt fra turister og surfere, til
biologer, geologer og antropologer.

Vel framme på Big Island på Hawaii henter dere leiebilen
på flyplassen, og kan starte eventyret på Hawaii med å
kjøre til hotellet deres, Royal Sea Cliff Kona by
Outrigger, som skal være hjemmet deres de neste fire
nettene.

Hotellet ligger vakkert til helt nede ved havet, omgitt av
forrevet kystlinje, palmer og grønn natur.

Overnatting: Royal Sea Cliff Kona by Outrigger eller
lignende

Dag 2-4: Big Island
Big Island er den største og yngste av øyene som utgjør
Hawaii, og består av jungelkledde vulkaner omringet av
strand og kyst. Her finner dere blant annet en av verdens
mest aktive vulkaner, Kilauea, og man kan bade og gå
turer langs unike svarte sandstrender. Er dere heldige får
dere også oppleve de lokale havskilpaddene.

Big Island byr på utallige opplevelser og
aktivitetsmuligheter, og uansett om du ønsker
romantikk, aktivitet eller å slappe av og nyte ferien finnes
det noe for enhver smak. Gå en romantisk tur i
strandkanten, dra på snorkling med store djevelrokker, ri
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på hest i det vakre området Waimea, dra på fjelltur langs
den dramatiske kysten, legg deg på stranda og ta et bad
eller ta en seiltur langs en vakre Kona-kysten - valget er
ditt.

Naturen her er på mange måter helt annerledes, og mer
rå og levende enn på de andre øyene. De største
attraksjonene på Big Island er:

- Hawaii Volcanoes National Park med Kilauea
- Hamakua Heritage Corridor Drive; en naturskjønn
kjøretur fra byen Hilo til Waipio Valley
- De vakre fossene Akaka Falls og Kahuna Falls
- De sjarmerende tropebyene Hilo og Kailua Kona
- Puuhonua og Honaunau National Historic Park

Inkludert utflukt: Manta Night Snorkel

Opplev den spennende verdenen under vann og
kjempestore, fascinerende djevelrokker (engelsk: Manta
Rays) på denne kveldsutflukten på Big Island. Utflukten
begynner ved solnedgang og varer ca. 1,5 time. Dere
seiler ut med Hula Kai fra vestsiden av Big Island.
Djevelrokkene er imponerende skapninger som kan ha et
vingespenn på opptil 5 meter, men er helt ufarlige uten
hverken tenner eller brodd, og er vakre og grasiøse å se
på.

Disse store fiskene kommer for å spise plankton, og er
tiltrukket av det opplyste vannet rundt Hula Kai. Mange
mener dette er den beste opplevelsen på Hawaii, og de
mektige ufarlige rokkene gjør inntrykk på mange.

Ombord serveres det et enkelt måltid, varm drikke som
kaffe og kakao. Snorkleutstyr, våtdrakt og opplæring er
inkludert.

Overnatning: Royal Sea Cliff Kona by Outrigger eller
lignende

Dag 5: Flyreise Big Island -
Maui
I dag forlater dere Big Island og leverer bilen på
flyplassen. Eventyret fortsetter på neste øy, nemlig Maui.
Når dere ankommer Maui kan dere igjen hente leiebilen
på flyplassen og kjøre til det nye hotellet deres,
Ka'anapali Beach Hotel, som også ligger langs kysten,
denne gangen ved stranda.

Overnatning: Ka'anapali Beach Hotel eller lignende

Dag 6-8: Maui
Turen fortsetter nå med tre hele dager på Maui. Maui er
Hawaiis nest største øy, og har fått kallenavnet The
Valley Isle på grunn av dens mange imponerende daler
dekket av regnskog. Maui har lenge vært en av de mest
populære øyene for besøkende på Hawaii, på grunn av
øyas avslappende atmosfære, fantastiske strender, unik
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natur og sjarmerende, stillestående byer.

Noen av Mauis største attraksjoner inkluderer:

Haleakala-vulkanen - med nydelig utsikt fra toppen
Ka'anapali Beach - signaturstranda på det vestlige
Maui
Lahaina - den berømte og historiske
hvalfangerbyen på Maui
Hana og 'the road to Hana' - en av verdens
vakreste kystveier
Iao Valley - et av Mauis største historiske
landemerker
Øya Molokini - et perfekt sted for dykking og
snorkling

Dere disponerer tiden selv på Maui, og planlegger også
selv når dere vil delta i de to utfluktene som er inkludert
her.

Sunrise Tour - Sykeltur ned
Haleakala-vulkanen

På denne utflukten får dere to fantastiske opplevelser i
én tur. Først får dere se sola stå opp over den
majestetiske Haleakala-vulkanen, som ruver over 3000
meter over havet. Deretter sykler dere ned vulkanen,
mot havet, hvor turen ender. For å rekke å være klare til
soloppgang starter turen allerede kl. 02.45, og dere kan
forvente å være tilbake på hotellet rundt formiddagstid.

Husk å ta med varme klær og passende klær til
sykkelturen, sko (ikke sandaler), evt. joggesko, og briller.
Etter utflukten har dere dagen på egen hånd.

Molokini Snorkel Tour

Molokini er restene av et krater fra en inaktiv vulkan,
som har flere korallrev, og ligger utenfor Mauis
sørvestlige kyst. Herfra har dere spektakulær utsikt til
Halekala-vulkanen og til Mauis vakre kyst. Dere blir
hentet tidlig om morgenen på hotellet og kjører til Mauis
vestkyst, hvor dere seiler ut med båt.

Dere er noen av de første som ankommer Molokini
denne morgenen. Her utfolder det seg en fantastisk
undervannsverden med fargerike fisk i alle farger og
størrelser. Dagens snorkleopplevelser blir filmet av en
undervannsfotograf.

Etter noen timer ute ved kraterrevet seiler dere tilbake
til kysten, hvor dere får oppleve Mauis vakre vestkyst og
et av Mauis unike dyr, den grønne havskilpadden.

Turen begynner kl. 06.00 og dere er tilbake på hotellet
ca. kl. 11.00. Utflukten inkluderer frokost, lunsj, øl, vin,
den «beryktede» 'PK rom-punsjen', brus, juice og
transport tur/retur hotellet. Husk solkrem, håndkle og
hodeplagg.

Overnatting: Ka'anapali Beach Hotel eller lignende
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Dag 9: Flyreise Maui -
Oahu
I dag forlater dere Maui, og før dere flyr videre leverer
dere bilen på flyplassen. Eventyret fortsetter på den
neste øya, Oahu. Oahu kan kalles «hovedøya» på Hawaii,
siden det er her hovedstaden Honolulu ligger og hvor de
fleste bor.

Når dere lander på Oahu, så tar dere en shuttle buss til
hotellet deres, lekre Sheraton Princess Kaiulani. Hotellet
ligger ganske nært Waikiki Beach i Honolulu og skal
være deres hjem de neste fire nettene.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani eller lignende

Dag 10-12: Oahu
Oahu er Hawaiis tredje største øy og blir ofte kalt «The
Gathering Place», siden øya huser størstedelen av
Hawaiis befolkning. Her, i Stillehavets navle, møter man
en fascinerende fusjon av både vestlige og østlige
kulturer, rotfestet i verdier og tradisjoner hos den lokale
befolkningen. Denne kontrasten mellom nytt og gammelt
gjør Oahu både unikt og interessant, og illustreres best i
den moderne storbyen Honolulu og den lille byen
Haleiwon på øyas nordside.

Oahu har mye å by på, og tilbyr alt fra fjelltur opp
ikoniske Diamond Head, shopping i Honolulus fasjonable
butikker eller avslapping på en de mange herlige
strendene på Oahu. Gled dere til å ta fatt på enda en av
Hawaiis eksotiske øyer.

De største attraksjonene på Oahu er:

Haleiwa - den historiske surfebyen på nordsiden av
øya
Leahi - også kalt Diamond Head, fantastisk
gammelt vulkankrater
Den berømte flåtebasen Pearl Harbor
Utsiktspunktet Pali Lookout
Waikiki Beach i Honolulu

Også på Oahu bestemmer dere helt selv hvordan dere vil
bruke tiden. I løpet av disse tre dagene har dere to
inkluderte utflukter som dere benytter dere av når det
passer best for dere: Cage diving med haier og mountain
biking-tur til noen av øyas mest spennende
severdigheter.

Cage Tour North Shore Shark Adventures

Dette er en opplevelse som får adrenalinet til å pumpe!
Her kommer dere tett på en av havets mest fryktede fisk
- haien. Haien har alltid vært en vesentlig del av den
lokale befolkningens kultur og opptrer i mange legender.

Turen varer et par timer, hvor dere får god tid til å dykke,
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svømme og se på haiene fra et sikkert, nedsenket bur. På
denne utflukten blir dere ikke hentet på hotellet, ta
kontakt med oss for mer informasjon om hvor dere skal
møte opp.

100 % Dirt Mountain Biking Adventure

Bli med på en herlig mountain biking-tur, hvor dere
sykler langs smale turstier gjennom grønne
regnskogkledte fjell og daler. Dere sykler gjennom
fantastisk, imponerende natur og hvis dere er her i
perioden desember-april er det god mulighet for å se hval
fra land.

På turen stopper dere blant annet ved en bunker fra
andre verdenskrig, og besøker steder som er brukt i
kjente filmer og serier, blant annet fra Jurassic Park,
Lost, Godzilla, Windtalkers og flere.

Til slutt besøker dere en lokal hawaiisk landsby, hvor
dere får høre mer om øyenes kultur og historie. På denne
utflukten blir dere hentet kl. 09.00 og kan regne med å
være tilbake kl. 15.00.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani eller lignende

Dag 13: Hjemreise
I dag forlater dere tropeparadiset Hawaii og setter
kursen hjemover mot Norge. Dere blir kjørt fra hotellet

til flyplassen og flyr hjemover med mellomlandinger.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Desember - januar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
90 398,00 NOK

Reiseperiode Februar - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
85 298,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
94 698,00 NOK

Reiseperiode September - november  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
85 798,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre
flyplasser mot et tillegg i pris)

4dagers SUV billeie på Big Island

4netter på Royal Sea Cliff Kona By Outrigger

4dagers SUV billeie på Maui

4netter på Kaanapali Beach Hotel

Utflukt: Manta Night Snorkel

Utflukt: Molokini Snorkel Cruise

Utflukt: Sunrise Tour Bike Down The Volcano

Transport til og fra flyplassen i Honolulu

4netter på Sheraton Princess Kaiulani

Utflukt: Cage Tour North Shore Shark Adventures

Utflukt: 100% Dirt Mountain Biking Adventure

Reiseforsikring

Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

ESTA - Innreisetillatelse

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/aktivt-eventyr-pa-hawaii-7022?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/aktivt-eventyr-pa-hawaii-7022%3E

