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Bli med på en vidunderlig reise til Hawaii, som kombinerer et
idyllisk opphold i Honolulu med et fantastisk cruise mellom
Oahu, Maui, Big Island og Kauai
Oppholdet i Honolulu inkluderer en heldagsutflukt på Oahu og en
byvandring, hvor dere besøker bl.a. historiske Pearl Harbor. En
14 dagers fantastisk reise til de vakre stillehavsøyene, med
mulighet for å oppleve det beste av hva disse paradisstedene på
Hawaii kan by på.
Cruisedelen av reisen nyter dere om bord på skipet Pride of
America.

Pearl Harbor på Oahu

Mauis himmelske strender

Big Islands varierte natur

“Stillehavets Grand Canyon”, Waimea Canyon, på
Kauai

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/hawaii


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Honolulu, Oahu
Det er avgang mot Hawaiiøyene med ankomst Honolulu
senere på dagen. Det er arrangert transport fra
flyplassen i Honolulu til hotellet deres, Sheraton Princess
Kaiulani, som ligger på Kalakaue Avenue, 100m fra
Waikiki Beach. Et idyllisk hotell med moderne fasiliteter
og komfort, som en må forvente av en anerkjent
førsteklasses hotellkjede.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 2: Honolulu, Oahu
Velkommen til Honolulu og Oahu. Oahu er den tredje
største øya på Hawaii og er samtidig hjemstedet for
størstedelen av Hawaiis multikulturelle befolkning. Dere
vil møte mennesker fra alle verdenshjørner i pulserende

Honolulu. Denne hovedstaden består av høye
skyskrapere, japanske templer og misjonshus i New
England-stil, slott og mange flere severdigheter som gjør
øya spesielt inspirerende.

Et velkjent turistmål på øya er Pearl Harbor. Pearl
Harbor er i dag et stort minnested, hvor mange
amerikanske soldater mistet livet i et bakholdsangrep.
Derfor er dette et sted fullt av kulturopplevelser, følelser
og historie.

Selv om øya er veldig turistpreget, er den samtidig
kjennetegnet av flate, landlige arealer. Sukkerørsmarker,
regnskoger og frittgående villsvin er kun noen av de få
tingene man kan få et glimt av på Oahu. Denne øya er et
paradis for snorkledykkere og vindsurfere.

Uansett om du vandrer på toppen av ikoniske Leahi
(Diamond Head), nyter noen av Hawaiis beste
shoppingmuligheter, deltar i de interaktive aktivitetene i
Polynesian Cultural Center eller bare slapper av på en av
øyas vakre strender, skjuler det seg opplevelser bak
ethvert hjørne.

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/hawaii


Strand på Kauai - Cruise i Hawaii
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Attraksjoner - Oahu:

Honolulu
Pearl Harbor/Arizona Memorial
Nuuanu Pali lookout, Kailua Beach
Waimea Bay, Haleiwa
Keena Point
Dole Plantation, Hawaii Plantation Village

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 3: Transport til
cruiseterminalen - Avgang
cruise
Det er avgang fra hotellet på dagen og det arrangeres
transport til cruiseterminalen i Honolulu. Her ligger
skipet Pride of America og venter på deres
ombordstigning. Det er avgang kl. 19.00.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 4: Kahului, Maui
Pride of America ankommer Kahului på Maui kl. 08.00.

Maui - "The Magic Isle", med sine himmelske strender og
naturskjønne vidundre. Ja, det er mange grunner til at
Maui er blitt kåret til 'Best Island' flere ganger i årenes
løp. Maui er den nest største øya på Hawaii, og er kjent
for sine mange vakre strender og plantasjer (sukkerrør
og ananas), foruten om en avslappet atmosfære.

På det vestlige Maui ligger den hyggelige byen Lahaina,
og nordpå ligger de berømte områdene Kaanapali og
Kapaula. Her finnes noen av de beste strendene på øya,
og fra desember til april er det gode muligheter for å se
knølhvaler.

Vestkysten byr også på idylliske strender, og de to større
byene/områdene er Kihei og Waimea. Et "must" på Maui
er "The Road to Hana", en unik kjøretur, hvor man bl.a.
passerer tropiske jungler, vakre fossefall og hyggelige
små landsbyer. Det er mange utfluktsmuligheter på
Maui, bl.a. Haleakala National Park med den 'sovende'
vulkanen Haleakala. Området er ganske månelignende
og et ideelt sted for en fjelltur.

Gå ikke glipp av den legendariske soloppgangen fra
toppen av vulkanen. Man skal helst dra avsted tidlig om
morgenen. Man kan velge å ta turen selv i bil, eller bli
med på en guidet tur, hvor man enten blir kjørt opp og
ned fra fjellet, eller, hvis man tørr, kan ta turen ned igjen
på en mountain bike. Husk å ta med varme klær, da det er
veldig kaldt på toppen. Det er mulig å nå alt dette, da
dere først forlater Maui i morgen kveld.

Snorkling og dykking er ideelt mange steder, men det



Lanikai Beach, Oahu - Cruise i Hawaii
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aller beste stedet er ved Molokini-krateret. Hvis man
gjerne vil surfe på Maui anbefaler vi nordkysten ved Páia
og de omkringliggende strendene.

Attraksjoner - Maui:

Hvalsafari
Haleakala Volcano
Veien til Hana
Mauis strender, bl.a. Kaanapali
Molokini krateret
Byen Lahaina
Surferne ved Honolua Bay

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 5: Kahului, Maui
Dere har hele dagen til å videre utforske Maui. Kl. 18.00
er det avgang fra Maui, og Pride of America seiler videre
mot Big Island Hawaii.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 6: Hilo, Big Island
Dere ankommer Hilo på østsiden av 'Big Island', som er

kallenavnet på hovedøya Hawaii. Sammenlignet med de
andre øyene, er Hawaii en forholdsvis ung øy, og
samtidig den største av de åtte øyene - herav
kallenavnet. Denne øya er kanskje ikke omgitt av like
mange vakre strender som de andre, men til gjengjeld
huser Hawaii variert natur fra snødekte fjelltopper og
regnfulle gressmarker, til vulkanske ørkener og sorte,
vulkanske sandstrender.

Hawaiis natur er et under i seg selv. På grunn av øyas
mange værtyper kan man her oppleve forskjellige
økosystemer. På den ene siden av øya er det veldig vått
og med frodige regnskoger, mens på den andre siden av
øya kan man være vitne til den gylne og tørre ørkenen.
Vulkanen Kilauea, som stadig er aktiv - antagelig den
mest aktive - er en turistattraksjon uten
sammenligninger, og, hvis man har tid til det, bør man bli
med på en helikoptertur over vulkanen.

På Hawaii finner man også fire forskjellige
nasjonalparker. Kanskje den mest kjente attraksjonen,
Volcanoes National Park, er plassert omkring vulkaner
og lavastrømmer. Dette er en gigantisk park, som man
også kan kjøre gjennom.

Attraksjoner - Big Island/Hawaii:

Hawaii Volcanoes National Park
Øyas storslåette fossefall
Landsbyen Kailua
Manta Ray diving



Oahu - Cruise i Hawaii
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Black Sand Beaches
Hamakua Heritage Corridor
Pololu Valley Overlook

Kl. 18.00 er det avgang fra Hilo, og dere setter kursen
mot vestsiden til øya, og i morgen legger skipet til kai i
Kona.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 7: Kona, Big Island
Dere ankommer Kona på vestsiden av Big Island kl.
07.00. Her har dere god tid til flere opplevelser på Big
Island.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 8: Nawiliwili, Kauai
Ankomst Nawiliwili på Kauai kl. 10.00 om morgenen.
Øya er så rik på grønne områder at den har fått
kallenavnet "The Garden Island". Nordkysten er full av
fjell med fossefall og vakre sandstrender. På den
nordvestlige kysten finner man også et av Hawaiis
foretrukne steder for fotturer. Det er ikke rart at mange
filmregissører har forelsket seg i øya, som blant annet har

vært brukt i innspillingen av både Jurassic Park, George
of the Jungle, Blue Hawaii og King Kong.

Kauai er 6 millioner år gammel. Dette er den eldste av de
store Hawaii-øyene, og det har gitt øya sin fantastiske
natur. På Kauai finnes et av verdens kanskje mest
regnfulle områder, Mount Waialeale, som man kun kan
besøke med helikopter.

Naturen på Kauai er en av øyas største severdigheter,
med vakre strender mot nord og sør. Mot vest finner man
de høye klippene lang kysten Na Pali. Et 'must' på Kauai
er også den imponerende Waimea Canyon, "Stillehavets
Grand Canyon", som ble dannet av et jordskjelv som
nesten delte Kauai i to. I dag er kløften en fantastisk
opplevelse, og i den nordlige enden av kløften ligger
Kókee State Park, hvor det er mange muligheter for
flotte gåturer.

Hovedbyen på Kauai heter Lihue, men tross for statusen
som hovedby, er byen bare en liten plantasjeby, som alle
de andre byene på øya. Også på Kauai kommer man
lettest rundt i bil, som foregår på ensporede veier fra
vest mot øst, og videre opp til nordkysten. Men man kan
ikke kjøre hele veien rundt på øya i bil, pga. de mange
fjellene og klippene på øyas nordvestlige side ved Na
Pali-kysten.

Uansett hvor man befinner seg på øya, vil man ikke
kunne unngå å se de mange frittgående hønene som har
vandret fritt rundt i flere århundre, og som Kauai er kjent
for i dag.



Huladansere på Hawaii - Cruise i Hawaii
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Attraksjoner - Kauai:

Napali Coast
Waimea Canyon
Wailua River / Fern Grotto
Poipu Beach Park
Wailua Falls
Byene Hanalei, Old Koloa og Hanapepe
Botanisk hage

Dere har god tid på Kauai, da dere først seiler herfra i
morgen kl. 14.00.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 9: Nawiliwili, Kauai
I dag har dere tid til flere opplevelser på Kauai, før Pride
of America seiler videre kl. 14.00 mot siste destinasjon
for cruiset, nemlig Honolulu.

Overnatting: NCL Pride of America

Dag 10: Honolulu, Oahu
Ankomst Honolulu kl. 07.00 om morgenen. Dere henter
bagasjen og sier farvel til skipet. Det er arrangert

transport til hotellet deres i Honolulu, Sheraton Princess
Kaiulani, hvor dere skal nyte de tre neste dagene, innen
dere reiser tilbake til Norge.

Etter sjekk-inn på hotellet har dere resten av dagen på
egen hånd til å slappe av, bade eller hva man måtte ha
lyst til å gjøre. En dag til avslapning er på sin plass, etter
et opplevelsesrikt cruise.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 11: Honolulu, Oahu -
Rundtur på øya
I dag venter det en spennende heldagsutflukt rundt på
øya. Rundturen vil gi dere et innblikk i nettopp hva som
gjør Oahu så spesiell: Dere får oppleve de majestetiske
høye fjellene, de idylliske strendene som omkranser øya,
og det flate frodige landskapet midt på øya. Turens
erfarne guide vil fortelle dere om øyas historie og kultur.

Turens høydepunkter er mange, men her kan man
nevne:

De vakre strendene på Waimea, Sunset Beach og
Makapuu
Diamond Head Crater
Blow Hole



Kaanapali Beach, Maui - Cruise i Hawaii
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Pali Lookout
Hanauma Bay

Dere er hjemme utpå ettermiddagen. Kvelden har dere
på egen hånd.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 12: Honolulu, Oahu -
Byvandring inkl. Pearl
Harbor
I dag skal dere på byvandring på øya. Turens høydepunkt
er besøket til Pearl Harbor, hvor japanerne angrep USA i
1941. Dere får hele historien servert her, og spesielt når
man står på USS Arizona Memorial kan man tydelig
fornemme katastrofen, når man tenker på alle de som
fremdeles ligger begravd i skipsskroget under
minnesmerke.

Ytterligere høydepunkter er:

National Cemetary of the Pacific
Downtown Honolulu

Dere transporteres tilbake til hotellet etter utflukten.

Resten av dagen er på egen hånd.

Overnatting: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 13: Hjemreise
Dere sjekker ut av hotellet, og det arrangeres transport
til flyplassen i Honolulu. Senere på dagen flyr dere hjem
mot Norge.

Dag 14: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge etter to fantastiske uker på
Hawaii.



Priser og avganger
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Reiseperiode Hele året  - Pris per person når 2 reiser sammen

Innvending lugar - Fra kr.
59 798,00 NOK

Utvendig lugar - Fra kr
63 598,00 NOK

Balkonglugar - Fra kr.
79 998,00 NOK

Suite - Fra kr.
120 698,00 NOK

Legg til FREE AT SEA på ditt cruise og få all inclusive:

Free at Sea pakke: Kr. 1.535 pr. person

Velg 2 av følgende:

Drikkepakke (åpen bar inkl. et utvalg av sprit, cocktails, vin i glass, øl på flaske og fatøl opp til $15. Inkluderer
også brus, juice og alkoholfritt øl)
Spesialrestauranter 'Dining Package' (1 middager (balkonglugar)/1 middag (innvendig og utvendig lugar) i
spesialrestaurantene om bord)
Internettpakke (150 minutter pr. person på 1 enhet)
$50 USD rabatt pr. havn til utflugter (pr. lugar)

Alle i lugaren skal velge samme pakke. Tilbudet er gjeldende for 1. og 2. person i lugaren. Spør om pris for 3./4.
person i lugaren. For gjester under 21 år vil drikkepakken være alkoholfri.



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 Norge - Honolulu t/r (mulig avreise fra Oslo,
Bergen og Stavanger) inkl. skatter og avgifter

5overnattinger på Sheraton Princess Kaiulani

7netters cruise rundt i Hawaii med Pride of America

Måltider og underholdning om bord

Transport mellom flyplass, hotell og cruiseterminal

Grand Circle heldagstur rundt på Oahu inkl. besøk
på Dole ananas farm

Utflukt til Pearl Harbor og Arizona Memorial

Reiseforsikring

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

ESTA - Innreisetillatelse til USA

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/cruise-mellom-hawaiioyene-9655?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/cruise-mellom-hawaiioyene-9655%3E

