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Dra til Hawaii og finn ut hvorfor disse tropeøyene i paradis har
vunnet så manges hjerter. Rundreisen som foregår med fly og i
egen bil på hver øy, tar dere til "The Garden State", Kauai, "The
Valley Isle", Maui; Big Island Hawaii; og til slutt "The Gathering
Place", Oahu.
Dere har et hav av varierte opplevelser i vente, fra aktive
vulkaner og ruvende smaragdgrønne fjell, til brusende fossefall,
sjarmerende byer og en fasinerende kultur. En helt utrolig flott
kjøreferie.

Waimea Canyon på Kauai - Hawaiis svar på Grand
Canyon

Vulkanen Haleakala på Maui

Kjøreturen "Road to Hana" på Maui

Volcano National Park på Big Island

Diamondhead på Oahu

Det pulserende storbyliv i Honolulu og Waikiki Beach
på Oahu



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Hawaii, Kauai
Det er avreise fra Norge med ankomst på Kauai senere
samme dag. På flyplassen henter dere leiebilen og herfra
kjører dere til det valgte hotellet hvor dere skal bo de
neste fire nettene. Se frem til flotte dager på denne
grønne øya.

Den helt unike naturen er nok hovedårsaken til at
turister strømmer til øya året rundt. Men også den
avslappende atmosfæren og den rike kulturen som finnes
på Kauai, særlig i de små byene og landsbygdene, er
sentrale trekkplastre for besøkende.

Dag 2 - 4: Kauai
Hele tre dager på Hawaiis fjerde største øy, Kauai, også
kjent som 'The Garden Isle' på grunn av den helt

overveldende grønne vegetasjonen på øya. Kauai er den
eldste og nordligste av øyene, og spekket med dype daler,
majestetiske fjelltopper og dramatiske kystlinjer - alt
sammen dekket av tykk, tett smaragdgrønn regnskog. I
tillegg vil dere få oppleve urolige elver og enorme
fossefall!

De største attraksjonene på Kauai er:

Waimea Canyon - Hawaiiøyenes Grand Canyon,
bare grønnere!
Wailua River
Wailua Falls - 30 m. høyt fossefall
Daniel K. Inouye Kilauea Point Lighthouse
Poipu Beach - en av USAs beste strender
Na Pali - øyas dramatiske kyststrekning
De sjarmerende byene Hanalei og Hanapepe

Dere har tiden her på Kauai på egenhånd. Ønsker dere
organiserte utflukter, kan dere bestille følgende
utflukter, som man kan bli med på når det passer:



Uforglemmelige Kauai
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Utflukt: Waimea Canyon & Wailua River
Utflukt: Na Pali Snorkel Picnic Sail

Tilkjøpsutflukt: Waimea Canyon & Wailua River
På denne privatturen med egen guide kommer dere
rundt til det beste som Kauai har å by på, fra Waimea
Canyon, 'The Grand Canyon of the Pacific', til
naturskjønne steder som har blitt brukt i flere
Hollywoodfilmer. Turen avsluttes med en seiltur på
Wailua River med et besøk ved Fern Grotto, hvor dere
får høre en minneverdig versjon av 'The Hawaiian
Wedding Song'. Opplev det fantastiske fossefallet
Opaekaa, et av 5 'must-see' -fossefallene på øya, og
utsikt over øya fra Hanapepe Lookout.

Tilkjøpsutflukt: Na Pali Snorkel Picnic Sail
På denne fantastiske turen opplever dere Kauais utrolige
natur og den dramatiske kystlinjen Na Pali fra sjøsiden,
om bord på en båt fra Captain Andy's. Her er det mulig å
ta en dusj om bord, etter man har vært på bølgene blå og
opplevd livet under havoverflaten. Det serveres
kontinental frokost, samt en deilig lunsj med brød,
pålegg, salater, frukt, kaker m.m. Dere kan også nyte øl og
vin etter å ha snorklet i det innbydende vannet.

Bemerk: Avgang alle dager kl. 06.30, unntatt fredag.
Retur kl. 12.00

Dag 5: Fly fra Kauai - Maui
I dag er det avgang fra Kauai. Bilen leveres på flyplassen,
og Hawaiieventyret fortsetter på øy nr. 2: Maui. Etter
bagasjen er mottatt på flyplassen på Maui, henter dere
bilen og kjører mot deres valgte overnattingssted, hvor
dere skal bo de neste fire nettene.

Det er utallige ting å se og gjøre på Maui og de største
attraksjonene er:

Vulkanen Haleakala - med en fantastisk utsikt fra
toppen!
Signaturstranden på det vestlige Maui, Kaanapali
Beach.
Den kjente og historiske hvalfangerbyen, Lahaina
En av verdens vakreste kystveier - Hana og 'the
road to Hana'
Øya Molokini - det perfekte stedet for snorkling og
dykking

Dag 6 - 8: Maui
Dere har tre hele dager på Maui, Hawaiis nest største øy,
som også går under kallenavnet 'The Valley Isle'. Maui
har i flere år vært en av de mest populære øyene på
grunn av stedets avslappende atmosfære, de vakre
strendene, den unike naturen og de sjarmerende byene.



Frodige og vakre Kauai Valley
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Dere disponerer selv tiden på Maui. Ønsker dere
organiserte utflukter, tilbyr vi følgende tilkjøpsutflukter:

Utflukt: Spectacular Haleakala Sunrise Tour
Utflukt: Hana Gold Adventure

Tilkjøpsutflukt: Spectacular Haleakala Sunrise Tour
Denne morgenutflukten tar dere med til en av Mauis og
Hawaiis mest spektakulære opplevelser: Soloppgangen
over vulkanen Haleakala. Vulkanen er over 3000 m høy
og berømt for dens rå og unike natur. Å se solen stå opp
over vulkanen vil nok gi enhver gåsehud! Dette er et
øyeblikk som trolig vil feste seg på netthinnen for alltid. I
tillegg byr utflukten på følgende attraksjoner:

Besøk i Haleakala National Park
De sjeldne plantene ´Silverwood´
Kuladistriktet
Puu Ulaula Overlook

Da dere skal rekke soloppgangen over vulkanen, er det
avgang allerede kl.03.00 om morgenen, og dere er tilbake
på hotellet ca. kl. 10.30. Ta med varme klær og
komfortable sko. Resten av dagen disponeres på
egenhånd.

Tilkjøpsutflukt: Hana Gold Adventure
En spennende heldagstur med en guide som forteller om
Maui, mens dere kjører på den sceniske veien mot byen
Hana. Her venter frodig regnskog, majestetiske fossefall
og enestående utsikt. Det blir servert en lett frokost og

lunsj på sightseeingturen.

Noen av turens høydepunkter er:

Waikane og Wailua Falls
Keana Lookout
Veien til Hana - med hele 620 svinger og 59 broer
Wainapanapa State Park - hvor det er en vakker,
svart, vulkansk sandstrand.

Dag 9: Fly fra Maui - Big
Island Hawaii
I dag flyr dere fra Maui til den neste øya, Big Island. Bilen
leveres på flyplassen på Maui. Etter at bagasjen er
mottatt på flyplassen på Big Island, henter dere leiebilen
og kjører mot det flotte, valgte hotellet, som blir hjemmet
deres de neste fire nettene.

Naturen her har på mange måter en annerledes råhet
enn de andre øyene, men er likevel spektakulær og unik
på sin helt egen måte. De største attraksjonene på Big
Island er:

Hawaii Volcanoes National Park
Hamakua Heritage Corridor - en naturskjønn vei
fra Hilo til Waipio Valley



Wailua Falls på Kauai
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De fantastiske fossefallene Akaka Falls og Kahuna
Falls
De sjarmerende historiske byene Hilo og Kona
Puuhonua og Honaunau National Historical Park

Dag 10 - 12: Big Island
Hawaii
Big Island er den største og yngste av Hawaiiøyene og er
bemerkelsesverdig for mer enn bare sin størrelse. Her får
dere blant annet mulighet til å oppleve en av verdens
mest aktive vulkaner, Kilauea, og gå lange turer langs
strandkanten på de flotte svarte, vulkanske
sandstrendene.

Big Island byr på et vell av opplevelser og
aktivitetsmuligheter. Øya kan blant annet tilby
romantiske spaserturer langs strandkanten eller den
dramatiske kystlinjen, snorkling med de store
Manta-rokkene, hesteridning på Waimea og seiling langs
Konakysten.

Også på Big Island kan man i tillegg kjøpe to utflukter
som dere kan bli med på når det passer best for dere:

Utflukt: Grand Circle Island Tour
Utflukt: Mauna Kea Summit & Stars Adventures

Tilkjøpsutflukt: Grand Circle Island Tour
En praktfull rundtur på Big Island, hvor dere kommer tett
på øyas unike diversitet og historiske steder; fra vulkaner
og svarte, vulkanske strender til velpleiet landbruksland
og frodig regnskog. En flott rundtur på hele 400 km med
høydepunkter som Volcanoes National Park, Kilauea Iki
Crater, Volcano House Observatory, Rainbow Falls,
Thurston Lava og mye mer. Lunsj er ikke inkludert.

Tilkjøpsutflukt på Big Island: Mauna Kea Summit &
Stars Adventure
Bemerk! Dere må på egen hånd komme til Hawaii Forest
& Trail HQ i Kailua-Kona. Her starter utflukten kl. 16.00.
Høydepunktene på denne flotte utflukten er fjellturen
opp til toppen av den inaktive vulkanen, Mauna Kea.
Mauna Kea er kjent som det ´hvite fjell´, på grunn av
vulkanens ofte snøkledde fjelltopp.

Faktisk er Mauna Kea, med sine 4207 m, verdens
høyeste fjell, målt fra topp til bunn, da fjellet ligger 5.893
m under havbunnen. Fjellet er dermed hele 10 100 meter
høyt! Dette blir garantert en fantastisk naturopplevelse.

Dag 13: Fly fra Big Island
Hawaii - Oahu
I dag flyr dere fra Big Island til Oahu. Bilen avleveres på
flyplassen på Big Island og Hawaiieventyret fortsetter til
reisens siste øy, Oahu. Etter bagasjen er mottatt på



Kos dere på en fantastisk og opplevelsesrik bilferie på Hawaii
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flyplassen på Oahu, henter dere bilen og kjører mot det
valgte hotellet, hvor dere skal bo de neste fire nettene.

Oahu har alltid noe å by på for enhver smak, blant annet
fjelltur til toppen av ikoniske Diamond Head, shopping i
Honolulus fasjonable butikker eller avslapping på en eller
flere av øyas paradislignende strender. Gled dere til enda
en fantastisk øy på Hawaii!

De største attraksjonene på Oahu er:

Haleiwa - Den historiske surfebyen på nordsiden
av øya
Leahi (Diamond Head)
Pearl Harbor
Pali Lookout
Waikiki Beach i Honolulu

Dag 14 - 16: Oahu
Oahu er den tredje største øya i øygruppen og kalles ofte
'The Gathering Place' fordi øya huser den største delen
av Hawaiis befolkning. Her møter man en fascinerende
sammensmelting av kulturer fra øst og vest, rotfestet i
verdier og tradisjoner fra den innfødte befolkningen. Det
er denne betydningsfulle kontrasten mellom nytt og
gammelt som gjør Oahu så fasinerende, best illustrert
med den moderne storbyen Honolulu og den lille byen på
nordsiden av øya, Haleiwon.

Tiden disponerer dere selv på Oahu. Dere har også
mulighet å være med på de to følgende
tilkjøpsutfluktene, som dere kan bli med på når det
passer for dere. Disse utfluktene vil by på vakre
naturopplevelser samt Oahus interessante historie:

Utflukt: Grand Circle Island Tour
Utflukt: Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour

Tilkjøpsutflukt på Oahu: Grand Circle Island Tour
På denne rundturen vil man oppdage hvorfor Oahu er så
spesiell. Utflukten tar dere med fra grønne, frodige
fjellområder til vakre strender med krystallklart vann,
gjennom fruktbare landbruksarealer og sjarmerende
byer og landsbyer.

Dere besøker også de berømte surfestrendene Waimea,
Sunset Beach og Makapuu, i tillegg til fotostopp ved de
fascinerende stedene Diamond Head, Blowhole og Pali
lookout. Hvis tiden strekker til, blir det også et stopp ved
blant annet Hanauma Bay og andre interessante steder.

?Tilkøpsutflukt på Oahu: Pearl Harbor Arizona
Memorial City Tour
Et 'must-see' når man er på Oahu, er et sted som tar dere
med på en tidsreise helt tilbake til den dramatiske
desemberdagen i 1941, da Japan angrep USA, nemlig
angrepet på Pearl Harbor. Dere besøker USS Arizona
Memorial, hvor dere vil se den håndgraverte
marmorveggen med navnene på sjømennene som
fremdeles ligger begravd i vraket rett under dere.



Turen går videre til magiske Maui, her fra Lao Needle Valley Park
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Utflukten tar dere også med til The National Cemetery
og the Pacific, samt en tur gjennom Honululu sentrums
historiske steder. En spennende tur som starter kl. 09.00
om morgenen.

Dag 17: Avreise fra Oahu
mot Norge
I dag er det avreise fra Oahu med kurs mot Norge.

Dag 18: Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode April - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

I delt dobbeltrom
54 248,00 NOK

Reiseperiode November - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

I delt dobbeltrom
53 598,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr.

I delt dobbeltrom
57 448,00 NOK

Kjøp en samlet utfluktspakke

Waimea Canyon Wailua River
Na Pali Snorkel Picnic Sail
Spectacular Haleakala Sunrise Tour
Hana Gold Adventure, inkl. en lett frokost og lunsj
Grand Circle Island Tour
Mauna Kea Summit & Stars Adventure - Hawaii Forest & Trail
Grand Circle Island Tour Kualoa Ranch/dole Plantation
Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour

Fra 15 900 kr. per person



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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly Oslo - Kauai - Maui - Big Island - Honolulu -
Norge (avreise fra andre flyplasser i Norge mot
tillegg i pris)

4dagers Fullsize leiebil på Kauai

4netter på Kauai - Velg mellom 'Deluxe' og 'Budget'

4dagers Fullsize leiebil på Maui

4netter på Maui - Velg mellom 'Deluxe' og 'Budget'

4dages Fullsize leiebil på Big Island

4netter på Big Island - Velg mellom 'Deluxe' og
'Budget'

4netter på Oahu - Velg mellom 'Deluxe' og 'Budget'

Skatter og avgifter

Reiseforsikring

ESTA - Innreisetillatelse til USA

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

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/det-beste-av-hawaii-7124?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/det-beste-av-hawaii-7124%3E

