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Oplev eventyrlige Hawaii på en anderledes og mere aktiv måde
end normalt på denne rejse! Her har vi sammensat en rundrejse
mellem tre af Hawaiis smukkeste øer - Big Island, Maui og Oahu
- hvor I har egen bil til at køre rundt og udforske de unikke
vulknaøer.
Vi har inkluderet en lang række aktiviteter, som uden tvivl vil give
minder for livet. Glæd jer bl.a. til at snorkle med Manta-rokker i
mørke, cykle på en vulkan ved solopgang og vandre i
regnskoven på en "Jurassic Park Waterfall Hike".
Den perfekte ferie for den eventyrlystne naturelsker!

Hawaii Vulcanoes National Park med Kilauea

Maui med Haleakala vulkanen og Kaanapali stranden

Waikiki Beach og Pali-lookout

4 udflugter inkluderet i prisen



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Hawaii, Big Island
Der er afgang fra Danmark med ankomst til Hawaii og
øen Big Island senere i dag. Efter at bagagen er modtaget
afhenter I jeres bil i lufthavnen, og Hawaii eventyret
begynder nu for alvor. I kører mod jeres
overnatningssted, det flotte Royal Sea Cliff Kona by
Outrigger, som skal være jeres hjem de næste 4 nætter.

Hotellet ligger på et helt mageløst sted, direkte ved
vandet, omgivet af den rustikke natur på Big Island.

Overnatning: Royal Sea Cliff Kona by Outrigger

Dag 2 - 4: Big Island
Big Island er den største og yngste af Hawaii-øerne og er
bemærkelsesværdig for mere end blot sin størrelse. Her

får I bl.a. mulighed for at opleve en af verdens mest
aktive vulkaner, Kilauea og gå lange ture i strandkanten
på fantastiske, sorte sandstrande.

Big Island byder på et væld af oplevelser og
aktivitetsmuligheder af snart enhver art. Så uanset om
man er til romantiske gåture i strandkanten, snorkle med
store Manta-rokker, ride på hest ved Waimea,
vandreture langs den dramatiske kyst eller sejle langs
Kona kysten, så har Big Island noget til jer.

Naturen her er på mange måder helt anderledes rå og
levende end på de andre øer, men er stadig enormt
spektakulær og unik på sig helt egen måde.

De største attraktioner på Big Island er nok:

Hawaii Vulcanoes National Park med Kilauea
Hamakua Heritage Corridor; scenisk vej fra Hilo til
Waipio Valley
De fantastiske vandfald Akaka Falls og Kahuna
Falls
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De charmerende historiske byer Hilo og Kona
Puuhonua og Honaunau National Historic Park

Tiden er helt jeres egen på Big Island. I prisen for jeres
rejse indgår en helt unik udflugt, som I selv kan tage, når
det passer ind i jeres skema:

Udflugt: Manta Night Snorkel

Oplev den forunderlige undervandsverden og de
uforlignelige, kæmpestore Manta-rokker på denne
herlige aftenudflugt på Big Island. Udflugten begynder
ved solnedgang og varer ca. 1,5 timer. I sejler ud med
skibet Hula Kai fra vestsiden af Big Island. Mantaerne er
givet store, de kan have et vingespænd på op til 5 m. men
de er helt ufarlige, uden tænder og uden brod, kun
smukke og graciøse at iagttage.

Disse store havdyr kommer for at æde plankton,
tiltrukket af det oplyste vand omkring både Hula Kai. En
fantastisk oplevelse for alle og helt ufarligt! Krydstogtet
inkluderer varm suppe og brød, varme drikke som kaffe,
te og chokolade, snorkeludstyr, våddragt og instruktion.

En oplevelse, hvor alle kan deltage.

Overnatning: Royal Sea Cliff Kona by Outrigger

Dag 5: Flyrejse fra Big
Island - Maui
Der er afgang fra Big Island i dag. Bilen afleveres i
lufthavnen, og Hawaii eventyret fortsætter på jeres
næste ø, Maui. Efter at bagagen er modtaget i lufthavnen
i Maui, henter I igen jeres bil og kører mod jeres nye
overnatningssted, det fine Kaanapali Beach Hotel, som
skal være jeres hjem de næste 4 nætter.

Overnatning: Kaanapali Beach Hotel

Dag 6 - 8: Maui
Tre hele dage på Maui, den næststørste ø i Hawaii, og
øen med tilnavnet 'The Valley Isle'. Maui har gennem
mange år været en af de mest populære øer på grund af
øens afslappede atmosfære, de fantastiske strande, den
unikke natur og de charmerende, afslappede byer.

De største attraktioner på Maui er nok:

Haleakala vulkanen men en fabelagtig udsigt fra
toppen!
Kaanapali Beach, signaturstranden på det vestlige
Maui
Lahaina, den kendte og historiske hvalfangerby
Hana og 'the road to Hana' - en af verdens



salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

smukkeste kystveje
Iao Valley, et af Mauis største historiske
landemærker
Øen Molokini, det perfekte sted for at snorkle og
dykke

Tiden er helt jeres egen på Maui. I prisen for jeres rejse
indgår to herlige udflugter, som I selv kan tage, når det
passer ind i jeres skema:

Udflugt: Molokini Snorkel Cruise
Udflugt: Sunrise Tour Bike Down the Vulcano

Udflugt: Sunrise Tour Bike Down the
spectacular Haleakala vulcano

På to fantastiske oplevelser i én. Først ser I solen stå op
over Haleakala vulkanen og nyder det spektakulære
øjeblik. Derefter tager I cyklen og kører ned ad vulkanen,
ned til havet, hvor turen ender. I skal tidligt op, da turen
begynder 02.45, men det er alle anstrengelserne værd. I
kan forvente at være på jeres hotel igen ved middagstid.

Udflugten her inkluderer:

afhentning/aflevering på hotellet
kontinental morgenmad
to turguider
cykler og udstyr

entré til nationalparken
stop ved en restaurant (måltid ikke inkluderet).

Husk at medbringe varmt, komfortabelt tøj, også til
cykling, lukkede sko til cyklingen (evt. sportssko), og
beskyttende briller. Resten af dagen er på egen hånd.

Udflugt: Discover Molokini

Molokini er resterne af et krater på en udslukt vulkan og
ligger ud for Mauis sydvestlige kyst. Herfra er der en
spektakulær udsigt til Haleakala vulkanen inde på selve
Maui, samt til Mauis smukke kyststrækning generelt. I
afhentes tidligt om morgenen på jeres hotel, kører til
Mauis vestkyst og stævner ud med en katamaran båd.

I vil være nogle af de første der ankommer til Molokini.
Her åbner der sig en fantastisk undervandsverden med
farvestrålende fisk i alle størrelser og farver. Der er
tilknyttet en videofotograf til båden og den daglige tur
optages. Efter nogle timer her sejles ind til kysten igen
omkring Turtle Town, hvor I oplever den smukke
kyststrækning samt et af Mauis unikke dyr, den grønne
havskildpadde.

Udflugten inkluderer kontinental morgenmad, BBQ
frokost, øl, vin, sodavand, juice og transport tur/retur.
Husk solcremen, badehåndklæder og hovedbeklædning.

Turen begynder kl. 07.00, og I er tilbage på jeres hotel ca.
kl. 12.00.
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Overnatning: Kaanapali Beach Resort

Dag 9: Flyrejse fra Maui -
Oahu
Der er afgang fra Maui i dag. Bilen afleveres i lufthavnen,
og Hawaii eventyret fortsætter på jeres næste ø, Oahu.
Efter at bagagen er modtaget i lufthavnen på Oahu,
bliver I modtaget af en repræsentant fra BENNS og
køres mod jeres nye overnatningssted, det lækre
Sheraton Princess Kaiulani Der ligger ganske nær
Waikiki Beach i Honolulu. Dette hotel skal være jeres
hjem de næste 4 nætter.

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 10 - 12: Oahu
Oahu er den tredje største ø i Hawaii og ofte kaldet 'The
Gathering Place', fordi øen huser langt den største del af
befolkningen på Hawaii. Her møder man en fascinerende
fusion af kultur fra øst og vest, rodfæstet i værdier og
traditioner i den indfødte befolkning. Det er denne
fundamentale kontrast mellem nyt og gammelt, der gør
Oahu så fornøjelig, bedst illustreret mellem den moderne
storby Honolulu og den lille by Haleiwon på øens
nordside.

Oahu har noget at byde på, uanset om I kan lide at
vandre på toppen af ikoniske Diamond Head, shoppe i
Honolulus fashionable butikker eller slappe af på en eller
flere af Oahus smukke strande. Glæd jer til endnu en
fantastisk Hawaii-ø.

De største attraktioner på Oahu er nok:

Haleiwa, den historiske surfby på nordsiden af øen
Leahi (Diamond Head)
Pearl Harbor
Pali Lookout
Waikiki Beach i Honolulu

Tiden er helt jeres egen på Oahu. I prisen for jeres rejse
indgår to herlige udflugter, som I selv kan tage, når det
passer ind i jeres skema:

Udflugt: Cage Tour North Shore Shark Adventures
Udflugt: Jurassic Park Waterfall Hike

Udflugt: Cage Tour North Shote Shark
Adventures

En mavekildrende oplevelse når I kommer helt tæt på et
af havets mest frygtede dyr, hajen. Hajen har altid været
en væsentlig del af den indfødte befolknings kultur og
optræder i mange legender. Turen varer et par timer med
god tid til at dykke, svømme og se på hajerne fra et
sikkert, nedsænket jernbur.
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Der er ikke afhentning ved hotellet. Check med os for
mere information om de nærmere detaljer.

Udflugt: Jurassic Park Waterfall Hike

Denne hike, er en skjult skat, der blev brugt af Spielberg
under optagelsen af "Jurassic Park" og "Jurassic World"
og vil føre jer til det højeste tilgængelige vandfald på
Oahu, dybt inde i et forhistorisk landskab.

Dette eventyr vil opfylde alle jeres fantasier om Hawais
frodige regnskove, kæmpe bregner, vandfald, maleriske
vandløb og unikke arter, der ikke findes andre steder på
jorden.

Oplev Hawaiis regnskovsplanter og fugle, når vi går ind i
en bred dal inde i de frodige Koolau-bjerge og besøger
dette afsondrede vandfald.

På denne lærerige og sjove vandretur lærer du om
hawaiianernes brug af forskellige plantearter og
områdets interessante miljøhistorie.

Fremragende fotografiske muligheder!

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 13: Afrejse fra Oahu
mod Danmark
Der er i dag afrejse fra Oahu med kurs mod Danmark.
Der er arrangeret transfer fra jeres hotel til lufthavnen.

Dag 14: Danmark
Ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode September - november  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
61.898,00 DKK

Kontakt os

Rejseperiode December - januar  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
65.198,00 DKK

Rejseperiode Februar - maj  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
61.598,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
68.298,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 5.100

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 16.100



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

4dages leje af bil på Big Island, inkl. fri km og
forsikringer

4nætter på Royal Sea Cliff Kona By Outrigger

Udflugt: Manta Night Snorkel

4dages SUV billeje på Maui

4nætter på Kaanapali Beach Hotel

Udflugt: Discover Molokini snorkeltur

Udflugt: Sunrise Tour Bike Down The Volcano

Lufthavnstransfer i Honolulu t/r

4nætter på Sheraton Princess Kaiulani

Udflugt: Cage Tour North Shore Shark Adventures

Udflugt: Jurassic Park Waterfall Hike

Bidrag til Rejsegarantifonden

Afbestillings- og rejseforsikring

Øvrige entréer og udflugter

Øvrige måltider

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/aktivt-eventyr-pa-hawaii-12647?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/aktivt-eventyr-pa-hawaii-12647%3E

