
Krydstogt mellem Hawaii-
øerne
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Tag på en vidunderlig rejse til Hawaii, hvor et skønt ophold i
Honolulu kombineres med et vidunderligt krydstogt mellem
Oahu, Maui, Big Island og Kauia.
Opholdet i Honolulu inkluderer heldagsudflugt på Oahu samt
byrundtur i Honolulu med besøg ved bl.a. Pearl Harbour. 14 dage
fantastisk rejse til de skønne Stillehavsøer med mulighed for at
opleve det bedste af hvad disse smukke øer kan byde på.
Det 8 dages krydstogt er ombord på skibet Pride of America.

Mauis fantastiske natur, strande og charmerende
byer

Big Islands dramatiske natur med vulkaner, sorte
sandstrande m.m.

Kauai utrolige natur med Napali kysten og ikke
mindst Waimea Canyon

Oahu med fascinerende Honolulu of Waikiki Beach
og Pearl Harbour



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra Danmark - ankomst
til Honolulu, Oahu
Der er afgang mod Hawaii-øerne med ankomst til
Honolulu senere på dagen. Der er arrangeret transfer fra
lufthavnen i Honolulu til jeres hotel, Sheraton Princess
Kaiulani, der ligger på Kalakaue Avenue, 100m fra
Waikiki Beach. Et dejligt sheraton hotel med alle
moderne faciliteter og bekvemmeligheder, som man må
forvente af en anerkendt hotelkæde i første klasse.

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 2: Honolulu, Oahu
Velkommen til Honolulu og Oahu. Oahu kaldes
undertiden 'The Gathering Place', og øen lever helt
sikkert op til sit navn. Det er den 3. største af
Hawaii-øerne og hjemsted for hovedparten af Hawaiis
forskelligartede befolkning. I vil kunne møde mennesker
fra alle verdenshjørner i pulserende Honolulu. Denne
hovedstad består af tårnhøje skyskrabere, japanske
templer, missionshuse i New England-stil, kongeslot og

mange flere elementer, hvilket gør byen udfordrende og
inspirerende.

Derudover kan man også finde Pearl Harbor på Oahu,
hvilket er et velkendt turistmål. Pearl Harbor er i dag et
stort mindested, hvor mange amerikanske soldater
mistede livet i et bagholdsangreb. Grundet dette er Pearl
Harbor et sted fyldt med kultur-oplevelser, følelser og
historie.

Selvom øen er meget turistpræget, er den samtidig også
meget præget af flade, landlige arealer.
Sukkerrørsmarker, regnskove og fritgående vildsvin er
kun nogle af de få ting, som man kan få et glimt af.

Snorkeldykkerne og vindsurferne kan på Oahu få deres
livs paradis at boltre sig i.

Uanset om du vandrer på toppen af ikoniske Leahi
(Diamond Head), nyder nogle af Hawaiis bedste
indkøbsmuligheder, deltager i de interaktive aktiviter i
Polynesian Cultural Center eller blot slapper af på en af
øens smukke strande, vil oplevelserne vente bag ethvert
hjørne.



Oahu
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Must see's & do's - Oahu

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

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 3: Transfer til cruiseterminal -
afgang for krydstogtet
Der er afgang fra hotellet ud på dagen. Der er arrangeret
transfer til krydstogtsterminalen i Honolulu. Her ligger
Pride of America skibet og venter på jeres
ombordstigning. Der er afgang for krydstogtet rundt
blandt 4 Hawaii-øer kl. 19.00.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 4: Kahului, Maui
Pride of America ankommer til Kahului på Maui kl. 08.00.
Velkommen til Maui - The Magic Isle. Fra de himmelske
strande til de naturskønne vidundere, ja, der er mange
grunde til, at Maui er blevet kåret til 'Best Island'
adskillige gange i årenes løb. Maui er den næststørste af

Hawaii-øerne og er kendt for sine mange dejlige strande
og sine mange plantager (sukkerrør og ananas) samt en
meget afslappende atmosfære. På det vestlige Maui
findes den hyggelige by Lahaina og nordpå de berømte
områder Kaanapali og Kapalua. Her findes nogle af de
bedste strande på øerne, og fra december til april er der
gode muligheder for at se pukkelhvaler.

Også vestkysten byder på lækre strande og de to større
byer/ områder er Kihei og Waimea. Et "must" på Maui er
"The Road to Hana", en utrolig smuk køretur, hvor man
bl.a. passerer tropisk jungle, smukke vandfald og
hyggelige små landsbyer. Der er mange
udflugtsmuligheder på Maui. Bl.a. Haleakala National
Park med den "sovende" vulkan Haleakala. Området er
helt måneagtigt og ideelt til trekking.

Gå ikke glip af den legendariske solopgang fra toppen af
vulkanen. Man skal helst af sted tidligt om morgenen, og
man kan vælge at tage turen selv i bil eller vælge guidede
ture, hvor man enten bliver kørt op og ned af bjerget
eller, hvis man har mod på det, kan man tage turen ned
igen på mountain bike. Husk at tage meget varmt tøj på,
da det er meget koldere, end man regner med på toppen.
Det er muligt at nå dette, da I først forlader Maui i
morgen aften.

Snorkling og dykning er ideelt mange steder, men ingen
steder så godt som ved Molokini krateret. Hvis man
gerne vil surfe, findes de bedste muligheder på Maui på
nordkysten ved Páia og de omkringliggende strande.



Diamond Head, Oahu
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Vil I forsøge jer på egen hånd er dette så absolut sikkert i
egen bil, men ellers anbefaler vi at I checker skibets
udflugtsprogram på Maui.

Must see's & do's - Maui

• Whale watching
• Haleakala Volcano
• Vejen til Hana
• Mauis strande bl.a. Kaanapali
• Molokini krateret
• Lahaina by
• Surfere ved Honolua Bay

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 5: Kahului, Maui
Hele dagen på Maui til flere oplevelser. Kl. 18.00 er der
igen afgang fra Maui, og Pride of America sejler videre
mod Big Island Hawaii.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 6: Hilo, Big Island
I ankommer til Hilo på østsiden af Big Island. Velkommen
til 'The Island of Adventures'. Sammenlignet med de
andre øer, er Hawaii en forholdsvis ung ø og samtidig

også den største i øgruppen - heraf kælenavnet "Big
Island". Det er en ø på ca. ¼ af Danmarks størrelse, som
ikke er omgivet af den samme mængde badestrande som
de andre i øgruppen. Til gengæld er Hawaii hjemsted for
næsten alle vejrtyper, der findes på Jorden - lige fra
snedækkede bjergtoppe, regnfulde græsmarker, golde,
vulkanske ørkener og flotte, sorte sandstrande. Dette er
også, hvordan Hawaii skiller sig ud fra de andre i
øgruppen.

Hawaiis natur er et under i sig selv. Grundet øens mange
vejrtyper, kan man opleve forskellige økosystemer. På
den ene side af øen er der meget vådt og frodigt med
regnskove, mens man på den anden side af øen kan være
vidne til den golde og tørre ørken. Vulkanen Kilauea, som
stadig er aktiv - formentlig den mest aktive - er en
turistattraktion uden sammenligning, og har man tiden til
det, må man ikke snyde sig selv for en helikoptertur over
vulkanen.

På Hawaii finder man også to forskellige nationalparker.
Både den Nationalhistoriske Park og Volcanoes National
Park er to store attraktioner. Nationalhistorisk Park er
som navnet siger, en rejse gennem Hawaiis historiske del
og giver et glimt af tiden før Hawaii fik kontakt med den
øvrige Vesten. Volcanoes National Park er derimod
opført omkring vulkaner og lavastrømme. Dette er et
kæmpemæssig museum, som man tilmed kan køre
igennem.

Must see's & do's - Big Island



Kaanapali Beach, Maui
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• Hawaii Volcanoes nationalpark
• Øens storslåede vandfald
• Landsbyen Kailua
• Manta Ray diving
• Black Sand Beaches
• Hamakua Heritage Corridor
• Pololu Valley Overlook

Check skibets udflugtsprogram i Hilo. Kl. 18.00 er der
afgang fra Hilo, og der sættes kurs mod øens vestlige
side, hvor der imorgen lægges til i Kona.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 7: Kona, Big Island
I ankommer til Kona på vestsiden af Big Island kl. 07.00.
Masser af tid til flere oplevelser på big Island. Check
skibets udflugtsprogram i Kona.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 8: Nawiliwili, Kauai
Ankomst til Nawiliwili på Kauai kl. 10.00 om morgenen.
Velkommen til Kauai, 'The Island of Discovery'. På Kauia
kan I opleve nogle af de smukkeste landskaber på jorden.
Øen er så rig på grønne områder, at den har fået

kælenavnet "The Garden Island". Nordkysten er rig på
bjerge med vandfald og smukke sandstrande og den
nordvestlige kyst er også et af Hawaiis foretrukne
vandresteder. Ikke sært at mange filminstruktører har
kastet deres kærlighed på øen, og Kauai har været brugt i
bl.a. Jurassic Park, George of the Jungle, Blue Hawaii og
King Kong.

Kauai er 6 millioner år gammel. Det er den ældste af de
store Hawaii-øer, og det har givet øen sin fantastiske
natur. På Kaua'i findes jordens mest regnfulde område,
Mount Waialeale som kun nås med helikopter.

Naturen på Kauai er en af øens stærke seværdigheder
med gode strande mod nord og syd, Kokee State Park og
den høje Na Pali Kyst mod vest. Et "must" på Kauai er
også den imponerende Waimea Canyon, "Stillehavets
Grand Canyon", som blev dannet ved et jordskælv, som
næsten delte Kaua'i i to. I dag er kløften en fantastisk
oplevelse, og i den nordlige ende af kløften ligger Kókee
State Park, hvor der er mange gode muligheder for at
vandre.

Hovedbyen på Kaua'i hedder Lihue, men trods status
som hovedby, er byen kun en lille plantageby, som alle
andre byer på øen. Også på Kauai kommer man bedst
rundt i bil, der foregår på énsporede veje fra vest mod øst
og videre op til nordkysten. Man kan dog ikke køre hele
vejen rundt om øen i bil pga. de mange bjerge og klipper
på øens nordvestlige side ved Na Pali Kysten. Uanset,
hvor på øen man befinder sig, vil man dog ikke kunne
undgå at se de mange fritgående høns, der i århundreder



Vulkanen Haleakala, Maui
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har vandret frit rundt, og som Kauai nærmest er kendt
for nu.

Must see's & do's - Kauai

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

I har god tid på Kauai, da I først sejler herfra igen imorgen
kl. 14.00. Check skibets udflugtsprogram på Kauai.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 9: Nawiliwili, Kauai
Tid til flere oplevelser på Kauai, inden Pride of America
igen sejler fra øen kl. 14.00 mod slutmålet for
krydstogtet, Honolulu.

Overnatning: NCL Pride of America

Dag 10: Honolulu, Oahu

Ankomst til Honolulu kl. 07.00 om morgenen. Skibet skal
forlades, og bagagen skal hentes. Der er arrangeret
transfer til jeres hotel i Honolulu, Sheraton Princess
Kaiulani, hvor I nu skal nyde yderligere 3 dage, inden
rejsen igen går mod Danmark.
Efter check-in på hotellet er resten af dagen på egen
hånd til at slappe af, bade, dase eller hvad man nu har lyst
til. En slapper er givet på plads oven på et oplevelserigt
krydstogt.

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 11: Honolulu, Oahu. Ø-rundtur.
Efter morgenmaden er nydt er der afgang på dagens
heldagsudflugt rundt på øen. En rundtur der giver jer et
indblik i hvad der gør denne ø så speciel. Lige fra de
tårnende grønne bjerge til de smukke strande, der
omkranser øen og det flade frodige landskab midt på øen.
turens guide er kyndig og fortæller levende om øens
historie og kultur.

Turens højdepunkter er mange men her skal nævnes:

De smukke strande ved Waimea, Sunset Beach og
Makapuu
Diamond Head Crater
Blow Hole
Pali Lookout
Hanauma Bay
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I er hjemme ud på eftermiddagen. Aftenen er på egen
hånd

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 12: Honolulu, Oahu. Byrundtur
inkl. Pearl Harbour
Nyd morgenmaden inden dagens byrundtur påbegyndes.
Turens højdepunkt er besøget ved Pearl Harbour, hvor
japanerne angeb USA i 1941. I får hele historien serveret
her og især når man står på USS Arizona Memorial
fornemmes katastrofen tydeligt når man tænker på de
mange der stadig ligger begravet i skibsskroget under jer.

Yderligere højdepunkter er:

National Cemetary of the Pacific
Downtown Honolulu

I sættes af på jeres hotel efter udflugten. Resten af dagen
er på egen hånd.

Overnatning: Sheraton Princess Kaiulani

Dag 13: Hjemrejsen påbegyndes.
Transfer til lufthavnen.
I checker ud af hotellet. Der er arrangeret transfer til
lufthavnen i Honolulu. Der er flyafgang mod Europa
senere på dagen.

Dag 14: Ankomst til Danmark
Ankomst til Danmark.



Priser og afgange
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Rejseperiode Hele året  - Fra-priser i kr. pr. person

Indvendig kahyt
30.748,00 DKK

Udvendig kahyt
33.548,00 DKK

Balkonkahyt
36.998,00 DKK

Rejseperiode Hele året  - Fra-priser i kr. pr. person

Indvendig kahyt
30.748,00 DKK

Udvendig kahyt
33.548,00 DKK

Balkonkahyt
36.998,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 5.450

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 16.550



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                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly Danmark-Honolulu t/r

Skatter og afgifter

Transfer mellem lufthavn, hotel og
krydstogtsterminal

5nætter på Sheraton Princess Kaiulani

7nætters krydstogt rundt i Hawaii med Pride of
America

Forplejning og underholdning ombord

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

Udflugt til Pearl Harbor og Arizona Memorial

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Øvrige entréer og udflugter

Afbestillings- og rejseforsikring

Øvrige måltider

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/krydstogt-mellem-hawaii-oerne-8570?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/krydstogt-mellem-hawaii-oerne-8570%3E

