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HAWAII

1. Honolulu  2. Oahu  3. Waikiki  4. Kauai
5. Waimea Canyon  6. Maui  7. Haleakala

8. Hana  9. Big Island  10. PN dels Volcans
11. Mauna Kea
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Vols de les companyies United, classe turista. Ho-
tels de 4**** durant tot el viatge. Pensió completa 
durant tot el viatge. Alguns àpats de migdia són 
senzills o tipus picnic. Guia acompanyant d’Euro-
vacances durant tot el viatge. Visita de Honolulu 
amb entrada al Palau Iolani i el Museu Bishop Visita 
de Pearl Harbor. Visita de Kauai amb Waimea Can-
yon. Sobrevol panoràmic amb helicòpter a Kauai.
Excursió panoràmica a Maui fins a Hana. Visita de 
Maui amb pujada al Haleakala i visita de Lahaina. 
Excursió amb vehicle especial fins al cim de Mauna 
Kea.  Visita de Big Island amb entrada al Parc Na-
cional dels Volcans. Assegurança d’assistència en 
viatge amb la companyia Europea.

Observacions: Per entrar als Estats Units és im-
prescindible disposar de passaport de lectura 
mecànica i de l’autorització ESTA. Si us plau, con-
sulteu a Eurovacances.

Què inclou Mapa

Oceania

1. Mauna Kea
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Suplement individual

en habitació doble 
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Les illes més aïllades de l’oceà Pa-
cífic són també les més especta-
culars, les més interessants i les 
més variades de totes. I és que en 
aquest petit arxipèlag situat al bell 
mig d’enlloc s’hi poden veure vol-
cans en erupció, selves tropicals 
impenetrables, engorjats sense 
fons i cims nevats de més de qua-
tre mil metres, tot plegat a tocar 
del mar i a milers de quilòmetres 
de les costes més properes. Que 
les illes són lluny de tot sempre ho 
han apreciat els biòlegs, que han 
fet de Hawaii un dels laboratoris 
evolutius més importants del pla-
neta, amb més espècies, més di-
versitat i més radiació adaptativa 

que a cap altre arxipèlag aïllat del 
Pacífic. I que les illes siguin al mig 
d’enlloc sempre ha interessat als 
geòlegs, atrets per la gran bossa 
de magma situada sota l’arxipèlag, 
les tranquil·les i continuades efu-
sions de lava basàltica i la increïble 
magnitud de les seves muntanyes. 
I si a aquest còctel natural li su-
mem l’antiga cultura polinèsia, les 
conquestes del rei Kamehameha 
el Gran, les aventures del navegant 
James Cook, la diversitat ètnica 
de Honolulu, l’arquitectura colonial 
de Lahaina, l’ambient vibrant de 
Waikiki i la significació històrica de 
Pearl Harbor, el resultat només pot 
ser... volcànic!

.2

2. Waimea Canyon

Coneixem les illes d’Oahu, 
Kauai, Maui i Big Island.

Pugem al cim dels immensos 
volcans Haleakala i Mauna 
Kea, de 3.000m i 4.200m 
d’altitud.

Ens aboquem els abismes in-
sondables de Waimea Canyon 
i la costa de Na Pali.

Descobrim el llegat de la Sego-
na Guerra Mundial visitant els 
vaixells, submarins, museus i 
memorials de Pearl Harbor.
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1r Dia. Volem a Los Angeles.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sorti-
da del vol a Nova York, on connectarem amb 
el vol a Los Angeles. Quan arribem ens ins-
tal·larem a un hotel de la zona de l’aeroport i 
soparem.

2n Dia. Los Angeles - Oahu - Honolulu - 
Waikiki.
Després d’esmorzar volarem a l’illa d’Oahu, 
a l’arxipèlag de Hawaii. Aterrarem a mig matí 
a l’aeroport de Honolulu i anirem a dinar. A 
la tarda començarem a conèixer la capital de 
les illes. Durant el recorregut panoràmic amb 
autocar veurem el Palau Iolani, el Capitoli i 
la residència del rei Kamehameha. També 
ens aturarem al mirador de Nuuanu Pali per 
gaudir del paisatge. Finalment anirem a ins-
tal·lar-nos a un hotel de Waikiki.

3r Dia. Oahu - Pearl Harbor.
Avui dedicarem tot el dia a conèixer la base 
naval de Pearl Harbor, un dels escenaris cen-
trals de la Segona Guerra Mundial al Pacífic. 
Durant el recorregut coneixerem els memo-

rials a l’USS Arizona i l’USS Oklahoma, pu-
jarem a l’USS Missouri, on es va signar la 
rendició del Japó, entrarem al submarí USS 
Bowfin, visitarem el Museu de l’Aviació i pas-
sejarem pel Cementiri Nacional del Pacífic. 
Dinarem durant les visites i a la tarda dispo-
sarem d’una estona lliure a Waikiki.

4t Dia. Oahu - Kauai.
Avui començarem el matí visitant el Palau 
Iolani, construït pel rei Kalakaua l’any 1882 i 
actualment l’únic palau reial dels EEUU. Di-
narem i després visitarem el Museu Bishop, 
considerat un dels millors museus de cultura 
polinèsia del món. Durant el recorregut veu-
rem la demostració del funcionament d’un 
volcà i farem una visita guiada per desco-
brir els tresors més importants de la cultura 
hawaiana. Quan acabem les visites volarem a 
l’illa de Kauai on després d’aterrar ens allotja-
rem a un hotel de la costa sud-est.

5è Dia. Kauai - Waimea Canyon.
Després d’esmorzar començarem la visita de 
l’illa de Kauai. Durant el recorregut ens atura-

rem al mirador de Hanapepe, passarem per 
la localitat de Koloa i la fortificació russa de 
Fort Elizabeth, veurem el bufador natural de 
Spouting Horn, coneixerem el lloc on va des-
embarcar James Cook i finalment pujarem als 
miradors de l’extraordinari Waimea Canyon. 
De retorn a l’hotel navegarem pel riu Wailua 
i visitarem Holo Holoku Haiau, les cascades 
d’Opaekaa i l’anomenada Fern Grotto.

6è Dia. Kauai - Maui.
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit durem a ter-
me un vol panoràmic amb helicòpter sobre 
Waimea Canyon i els espectaculars espadats 
de la costa de Na Pali, al nord de Kauai. A 
continuació ens traslladarem a l’aeroport per 
volar a l’illa de Maui. Després d’aterrar ani-
rem a instal·lar-nos a un hotel de la zona de 
Kaanapali, a l’extrem oest de l’illa. Dinarem i 
disposarem de la tarda lliure per descansar i 
anar a la platja .

7è Dia. Maui - costa de Hana.
Avui dedicarem tot el dia a recórrer l’especta-
cular costa nord de Maui fins la remota locali-

1. Taules de Surf  2. Cascades de Wailua  3. Silversword  4. Camises aloha  5.  Waikiki  6. P.N. dels Volcans
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7. Haleakala  8. Hana  9. Pearl Harbor  10 i 11. Naapali  12. Artesania

tat de Hana. Durant el recorregut travessarem 
boscos selvàtics impenetrables passarem 
per la platja de Hookipa, les cascades de 
Waikani i Wailua, la península de Keanae, els 
espais naturals de Waianapanapa, Kaumahi-
na i Puaa Kaa i el poble de Hana. Dinarem 
tipus pícnic durant el recorregut i a la tarda 
refarem el camí fins a Kaanapali.

8è Dia. Maui - PN Cràter de Haleakala.
Començarem el matí pujant fins als més de 
3.000 metres d’altitud del volcà Haleakala, 
des d’on gaudirem d’una de les vistes més 
espectaculars de Hawaii. Farem una petita 
excursió per la carena superior de la calde-
ra volcànica i després baixarem a dinar a un 
restaurant local. A la tarda anirem a conèixer 
Lahaina, l’antiga capital de l’illa i en el seu 
moment el port més important de Hawaii. 
Disposarem d’una estona de temps lliure i 
finalment retornarem a l’hotel.

9è Dia. Maui - Big Island - Mauna Kea.
Després d’esmorzar volarem a Big Island, 
l’Illa Gran de Hawaii. Dinarem i a la tarda co-

mençarem una espectacular excursió amb 
vehicle especial des de la costa tropical del 
Pacífic fins al cim del volcà Mauna Kea, de 
4.200m d’altitud! Soparem tipus pícnic du-
rant l’ascensió i després ens aturarem al Cen-
tre Astronòmic Inozuka. Finalment arribarem 
al cim, des d’on observarem la posta de sol. 
Ja de nit retornarem al nostre hotel de Kailua 
Kona.  

10è Dia. Big Island - PN dels Volcans.
Al llarg del dia d’avui donarem la volta a l’illa. 
Durant el recorregut passarem per l’antic 
centre cerimonial de Pu’uhonua o Honau-
nau i la platja de Punaluu, visitarem la ciutat 
d’Hilo, capital de l’illa, ens aproparem als 
salts d’aigua de Rainbow Falls i explorarem 
l’espectacular Parc Nacional dels Volcans de 
Hawaii, famós per les continuades erupcions 
del volcà Kilauea. Entrarem al tub de lava de 
Thurston, al Museu Jaggar i a l’Observatori 
dels volcans, veurem les emissions sulfuro-
ses i ens arribarem al mirador del cràter Ki-
lauea Iki. Finalment retornarem al nostre hotel 
de Kailua Kona.

11è Dia. Big Island - Oahu.
Després d’esmorzar disposarem de temps 
lliure per descansar i gaudir de les instal·la-
cions de l’hotel. Dinarem i a la tarda ens 
traslladarem a l’aeroport per volar a Oahu. 
Després d’aterrar anirem a instal·lar-nos a un 
hotel de Waikiki. 

12è Dia. Oahu - Denver.
Disposarem de temps lliure per passejar per 
Waikiki, gaudir de l’ambient d’una de les plat-
ges més famoses del món o aprofitar l’oferta 
comercial de Kalakaua Avenue. Dinarem i al 
final de la tarda ens traslladarem a l’aeroport 
per agafar el vol a Denver. Sopar i nit a bord.

13è Dia. Denver - Barcelona.
Arribarem a Denver i connectarem amb el vol 
a Nova York, on finalment agafarem el vol a 
Barcelona. Sopar i nit a bord.

14è Dia. Arribada a Barcelona.
Aterrarem a Barcelona i donarem per acabat 
aquest viatge extraordinari.


