
HAWAJE - rajskie wyspy Pacyfiku 
 

 
 

Wycieczka przez najpiękniejsze zakątki hawajskich wysp. HAWAII - Wodospad Rainbow, 
zatoka Kealakekua - miejsce gdzie zginął tragicznie odkrywca Hawajów James Cook , Park 

Narodowy "Hawaii Volcanoes" z wulkanem Kilauea,  miasto Hilo, Park Stanowy "Akaka Falls" 
– spacer przez dżunglę i podziwianie wodospadu Akaka. MAUI - wjazd na szczyt wulkanu 
Haleakala z niesamowitym widokiem na krater i okoliczne wyspy, spacer doliną rzeki Iao, 

podziwianie największego w USA drzewa wędrującego - Banyan Fig. OAHU - Waikiki,  gejzer 

Halona Blow Hole, japońska światynia Byodo oraz Pearl Harbor. W między czasie dni 
przeznaczone na wypoczynek bierny lub korzystanie z wycieczek fakultatywnych. 

 
DZIEŃ  1.  
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot na najbardziej znana hawajską wyspę Oahu przez 
dwa porty tranzytowe. Przylot do Honolulu w godzinach wieczornych czasu lokalnego. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. 
 
Dzień 2. 
Odpoczynek na najbardziej znanej plaży Hawajów - Waikiki. Całodzienny relaks w ciepłych wodach, 
możliwość zakupów i ukojenia zmysłów smaku w wybranej restauracji serwującej świeże ryby i 
hawajskie przysmaki. 
 
Dzień 3. 
Całodniowa wycieczka wokół wyspy Oahu -  zatoka Hanauma, zatoka znana z filmu "Stąd do 
wieczności", morski gejzer Halona Blow Hole, japońska świątynia Byodo in, kultowe plaże surferów. 
Wizyta na plantacji ananasów Dole'a. Powrót do hotelu ok godz. 17.00. 
 
Dzień 4 



Wypoczynek bierny i czynny lub też fakultatywnie wycieczka do Centrum Kultury Polinezyjskiej - 
(ok.155 USD). Oglądanie pokazów tańców, śpiewów i sztuki prezentowanych przez zespoły 
folklorystyczne z całego regionu Pacyfiku. W programie obfita aż do przesady kolacja na ciepło w 
formie bufetu ( możliwość pochłonięcia do 15 000 kalorii...). Powrót na nocleg z okropnymi 
wyrzutami sumienia i mocnym postanowieniem pomiarkowania w jedzeniu i piciu... 
 
Dzień 5 
Poranna wizyta w Pearl Harbor, gdzie oglądamy film dokumentalny o tragedii z 1941 r. oraz ciekawe 
muzea. Po południu przejazd na lotnisko i przelot na wyspę Big Island. Po przylocie i zakwaterowaniu  
podziwianie wodospadu Rainbow w Parku Stanowym Wailuku River. Powrót do hotelu.  
 
Dzień 6 
Całodniowa wycieczka po wyspie Hawaii - największej i najmłodszej w całym archipelagu hawajskim. 
Przejazd na zachodnią stronę wyspy do kurortu Kailua-Kona, miejsca słynnego Ironman Triathlon. Po 
krótkim odpoczynku przejazd nad zatokę Kealakekua - miejsca, gdzie zginął tragicznie odkrywca 
Hawajów James Cook. Następnie wizyta w Narodowym Parku Historycznym "Puuhonua O Honaunau" 
zwanego w dawnych czasach "miejscem azylu". Przejazd południową stroną wyspy na czarną 
piaszczystą plażę, na której często wylegują się ogromne żółwie morskie. Przejazd do Parku 
Narodowego "Hawaii Volcanoes" z wulkanem Kilauea, jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na 
Ziemi, którego miliony ton wyrzucanej lawy powiększają stale wyspę Hawaii. Podziwianie 
najciekawszych atrakcji. Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. 
 
DZIEŃ  7. 
Oglądanie najciekawszych atrakcji Hilo, największego miasta wyspy Hawaii, w tym przejazd piękną 
aleją banyanową w Parku Liliuokalani. Przejazd przez miasteczko Honomu do Parku Stanowego 
"Akaka Falls". Spacer przez piękną hawajską dżunglę i podziwianie wodospadu Akaka, uważanego 
często za najpiękniejszy na Hawajach. Przejazd na lotnisko w Hilo i wylot na wyspę Maui, uważaną 
niejednokrotnie za najładniejszą wyspę hawajską. Po przylocie do Kahului przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. 
 
DZIEŃ  8 
Całodniowa wycieczka na wschodnią, najbardziej porośniętą tropikalnym lasem deszczowym, część 
Maui. Przejazd bardzo malowniczą, wijącą się przez powulkaniczne góry nad oceanem drogą do Hany, 
nazywanej "niebiańska Hana". Po drodze podziwianie plaży Hookipa,  wodospadu Puohokamoa, 
pięknego półwyspu Keanae i Parku Stanowego Waianapanapa. Po posiłku w spektakularnej scenerii 
Hany dalszy przejazd na południe do Oheo Gulch ( 7 jezior ). Powrót do hotelu.  
 
DZIEŃ  9 
Poranny wjazd na szczyt  wulkanu Haleakala o wysokości 3055 m, położonego w Parku Narodowym. 
Przy ładnej pogodzie niesamowity widok wnętrza krateru z wieloma mniejszymi pomarańczowymi 
stożkami wulkanicznymi oraz widok okolicznych wysp hawajskich. Po zjeździe z wulkanu przejazd do 
Parku Stanowego Iao Valley w zachodniej części wyspy Maui. Spacer porośniętą lasem deszczowym 
piękną doliną rzeki Iao i oglądanie często fotografowanej charakterystycznej skały Iao Needle. 
Przejazd do dawnej osady wielorybniczej Lahaina, największego kurortu w zachodniej części Maui. 
Spacer słynną ulicą Front i podziwianie największego w Stanach Zjednoczonych drzewa kroczącego 
Banyan Fig. Popołudnie przeznaczone na korzystanie z uroków miasteczka i jego bajecznych plaż. Dla 
chętnych kolacja na jachcie w towarzystwie licznych o tej porze roku wielorybów(ich liczbę szacuje się 
na ok 1.6tys-3tys), które upodobały sobie to miejsce by wydać na świat swoje potomstwo.  
 
 
 
 



Dzień 10. 
Przejazd na lotnisko w Kahului i wylot na wyspę Oahu, najbardziej zaludnioną wyspę hawajską. Po 
przylocie do Honolulu przejazd do hotelu w dzielnicy turystycznej Waikiki. Zakwaterowanie i 
odpoczynek. 
 
 
DZIEŃ  11. 
Wypoczynek na Waikiki lub też fakultatywnie wylot na wyspę Kauai (ok. 515 USD). Oglądanie, między 
innymi, kanionu Waimea nazywanego Wielkim Kanionem Pacyfiku oraz przepięknego wybrzeża Na 
Pali. Późnym wieczorem powrót na wyspę Oahu. 
 
DZIEŃ  12. 
Ostatni dzień na rajskich Hawajach przeznaczony na odpoczynek i końcowe zakupy. Po południu 
przejazd na lotnisko przez centrum Honolulu i wylot w drogę powrotną. 
 
DZIEŃ 13. 
Lądowanie tranzytowe na kontynencie amerykańskim i przesiadka na lot do Europy . W czasie 
przerwy możliwość zwiedzania. 
 
Dzień 14. 
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych a następnie wylot do Polski. Przylot do 
Warszawy. Koniec wyprawy. 
 
UWAGA! W drodze powrotnej fakultatywnie możliwość 1 lub 2 dniowego zwiedzania Los Angeles lub 
Nowego Jorku.  
 
TERMINY: 
19.01 – 01.02.2022 
16.02 – 27.02.2022 
02.03 – 13.03.2022 
09.05 – 22.05.2022 
12.06 – 25.06.2022 
12.10 – 23.10.2022* 
09.11 – 20.11.2022* 
27.12 – 09.01.2023** 
 
* wysoki sezon dopłata: 1570 PLN  + 240 USD 
* termin sylwestrowy dopłata: 1800 PLN + 590 USD 
 
 
 
CENA: 8 930 PLN + 2 290 USD 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 8 930 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 
III rata: 2290 USD uczestnik zabiera ze sobą 
 
CENA ZAWIERA: 

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Hilo, Honolulu – Warszawa, Hilo-Maui-Honolulu 

- zakwaterowanie w hotelach 2/3*** (pokoje 2‑os. z łazienką i klimatyzacją) 
- śniadania  
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją 
- opiekę polskojęzycznego pilota -przewodnika 
- opłaty za miejscowych przewodników 
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 



 
CENA NIE ZAWIERA: 

- opłaty za bilety wstępu  190 USD 
- pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 8-15 USD za posiłek) 
- wizy USA/ rejestracja w elektronicznym systemie ESTA 
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie: 670 USD 
- dopłaty do pokoju jednoosobowego 950 USD 
 
Wycieczka objazdowo - wypoczynkowa o niskim stopniu trudności. 
 
 


