
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО ХАВАИ – ЧЕТИРИ ОСТРОВА 
Оаху, Кауай, Големия Остров, Мауи 

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
Полет София-Лос Анджелис с прекачване на европейско летище. Трансфер и настаняване в 
хотела. 
 
Ден 2 
Трансфер до летището за полет до столицата на щата Хаваи - Хонолулу. Кацане на остров Оаху. 
Трансфер и настаняване в хотел в района Уайкики - едно от знаковите места за сърфисти от 
цял свят. 
 
Ден 3 
Свободно време за почивка и плаж на Уайкики - чието значение на езика на хавайците е 
"Свежа вода". Мястото е добило статута си на курорт още в ранните години на 19 век, като 
хавайската аристокрация го е населявала за почивка, а към края на века са се появили и 
първите хотели и комлекси за отмора. 
 
Ден 4 
Туристическа обиколка на Хонолулу, включваща дворецът Йолани - единствената резиденция 
на кралски особи в САЩ - помещавала последните две монархии в хавайското царство, 
статуята на Крал Камехамеха I, църквата Каваиахао или наричана още Уестминстърското 
абатство на пасифика, кулата Алоха  и мемориала на потъналия в следствие на японската 
атака над Пърл Харбър, американски боен кораб от Втората Световна Война - USS Аризона. 
 
Ден 5 
Трансфер до летището и полет до остров Кауай - геологически най-стария формиран остров от 
архипелага, наричан още Острова Градина. Трансфер до хотела и почивка. 
 
Ден 6 
Целодневна туристическа програма на остров Кауай – каньона Уаймеа - тихоокеанския Гранд 
Каньон с дължина от 16 км. и дълбочина на места до 900 м., езерото Менехуне, долината 
Ханапепе, залива където е акостирал капитан Кук през 1778 година. 
 
Ден 7 
Трансфер до летището и полет до “големия остров” Хавай. Вулканично образувание, с обща 
височина (под и над водата) по-голяма от планината Еверест. Трансфер и настаняване в 
хотела. Свободно време за почивка и разходка в близкото селище Кайлуа - още едно от 
райските кътчета за сърфистите. 
 
Ден 8 
Свободно време за почивка и плаж или допълнителна туристическа програма. 
 
 



 
Ден 9 
Целодневна туристическа прогрaма на големия остров – плантациите за кафе в района Кона 
където се гледа рядък сорт добил характера си заради високата надморска височина, 
постоянната облачност и богата волканична почва, плантациите за макадамия, разходка из 
националния парк Хавайски Вулкани, наблюдение на образуванията от лава и активните 
вулкани. 
 
Ден 10 
Трансфер до летището и полет до втория по големина остров Мауи, известен още като острова 
на долините. По време на трансфера до хотела - преминаване през западната част на острова, 
известна с красивия си релеф, в следствие на вулканичната дейност от преди повече от 300 
000 години, и богата растителност на района. Настаняване в хотела. 
 
Ден 11 
Целодневна туристическа програма в района Хана - източната част на остров Мауи и 
прекосяване на живописния едноименен път и неговите природни забележителности, 
водопади, гледки, заливи, мостове и  с които островът е станал известен. 
 
Ден 12 
Трансфер до летището и полет до Хонолулу. Полет Хонолулу – Лос Анджелис. Трансфер и 
настаняване в хотела в Лос Анджелис. 
 
Ден 13 
Трансфер до летището и полет Лос Анджелис – Франкфурт – София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ,  ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
- Самолетни билети: 
* София – Лос Анджелис – София,  с прекачване на европейско летище,  без летищни такси; 
* Лос Анджелис – Хонолулу – Лос Анджелис,  без летищни такси; 
* Всички вътрешни полети между островите в Хавай с включени летищни такси; 
- 3 нощувки на остров Оаху в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория; 
- 2 нощувки на остров Кауай в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория; 
- 3 нощувки на остров Хавай в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория; 
- 2 нощувки на остров Мауи в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория; 
- 2 нощувки в Лос Анджелис в двойна стая без закуска в хотел Westin Bonaventure или подобен; 
- Всички турове и трансфери, описани в програмата; 
- Входни билети за всички посещавани обекти по програмата; 
- Местни англоговорящи гидове и шофьори по време на туровете и трансферите; 
- медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро. 
 
 
ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ ВКЛЮЧВАТ: 
* Летищните такси за международните полети, които са в размер на 393 евро. 
* Обeди по време на програмата. 
 
ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА:  
DELUXE 
•  Oahu - Hilton Waikiki Beach Hotel 
•  Kauai - Kauai Beach Resort 
•  Hawaii - Courtyard King Kamehameha Kona Beach 
•  Maui - Kaanapali Beach Hotel 
SUPERIOR 
•  Oahu - Waikiki Resort Hotel 
•  Kauai - Aqua Kauai Shores   
•  Kona - Royal Kona Resort 
•  Maui - Kaanapali Ocean Inn 

http://www3.hilton.com/en/hotels/hawaii/hilton-waikiki-beach-HNLWAHF/index.html
http://www.kauaibeachresorthawaii.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/koacy-courtyard-king-kamehamehas-kona-beach-hotel/
http://www.kbhmaui.com/
http://www.waikikiresort.com/
http://www.kauaishoreshotel.com/
http://www.royalkona.com/
http://www.kaanapalioceaninn.com/

