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Алоха, Гаваї
Крафтовий тур до сонячної 

Каліфорнії та Гавайських островів



Алоха, Гаваї 2020

Тревелайт запрошує 
долучитися до крафтової 
подорожі Гавайським 
островом Оаху та сонячною 
Каліфорнією. 

Опинившись у Сан-Франциско, ми 
проведемо незабутню екскурсію містом, 
а потім сядемо у літак і відправимося до 
одного з островів Гавайського архіпелагу 
– райського Оаху, який ми об’їдемо 
вздовж і впоперек. 



Насичена поїздка, що включає в себе 
відвідування найцікавіших місць 
острову, пляжний відпочинок, водні 
розваги та навіть політ на гелікоптері! На 
вас чекають неймовірна краса гавайської 
природи, гори вкриті зеленим 
оксамитом, білосніжні пляжі, що входять 
у списки найкращих у світі, водоспади та 
мальовничі краєвиди. 



На цьому наша мандрівка не 
завершиться, ми повернемося до штату 
Каліфорнія та відвідаємо легендарний 
парк Йосеміті! 




Вартість включає:

Авіапереліт Київ – Сан-Франциско - Гонолулу - Сан-Франциско - 

Київ,  (економ клас);


Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по 

двоє в номері). Майже у всіх готелях включені сніданки;


Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи 

трансфер з/до аеропорту) на комфортабельному автобусі;


Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї 

подорожі у США;


Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім тих, що 

виділені курсивом (Перл-Харбор та політ на гелікоптері оплачуються 

додатково).


Медична страховка від компанії ТАС.

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: харчування та вхідні квитки у місця, виділені 
курсивом
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Програма поїздки

Вилітаємо з аеропорту 
Сан-Франциско в 14:10.




Виліт з Борисполя в 13:50. 
Пересадка у Франкфурті.

Приліт у Сан-Франциско в 
20:05.

Поселення в готель.


день 1
23.02 день 2

24.02

день 3
25.02

Екскурсія містом 
Сан-Франциско:



- Прогулянка мостом Голден Гейт;

- Відвідування військової захисної 
фортеці поблизу Голден Гейт;

- Відвідування відомої 
вулиці-серпантину Ломбард;

- Екскурсія пірсом №39;

- Відвідування міського парку Золота 
Брама;

- Підйом на оглядову площадку - 
пагорби Твін Пікс.

- Прогулянка на екскурсійному трамваї.

Острів Оаху найбільш населений в 
Гавайському архіпелазі. Серед 
хмарочосів району Вайкікі кипить 
туристичне життя і розташовані кращі 
бари і ресторани з кухнею різних країн 
світу.

Після прильоту прямуємо на північ 
острову і поселяємося в готелі Turtle 
Bay Resort 5*.


Переліт до столиці штату Гаваї – місто 
Гонолулу, що знаходиться на острові 
Оаху.
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день 4
26.02

Розпочинаємо нашу мандрівку островом з ботанічного саду в 
долині Ваймеа (Waimea Valley) і пішохідної прогулянки до 
однойменного водоспаду – Waimea Falls.


Долина Ваймеа (Waimea Valley) - одне з найкрасивіших місць на гавайському 
острові Оаху. Колись тут проживали корінні гавайці. Сьогодні в долині Ваймеа 
створений парк, який являється не тільки великим ботанічним садом з величезною 
колекцією різної флори, зібраної тут з усього світу, а й місцем, де всі відвідувачі 
парку можуть познайомитися з культурою і традиціями гавайців. 



Після прогулянки ботанічним садом відправляємося до водоспаду Ваймеа, води 
якого впадають в невеличке, але мальовниче озеро. Дістаємо купальники і 
заряджаємося енергією під струменями води водоспаду Ваймеа.



Відправляємося до пляжу Laniakea Beach, де можна побачити черепах. Пляжний 
відпочинок.

день 5
27.02

Відправляємося до найзатишнішого та спокійного місця на усьому 
острові – долина храмів (Valley of the Temples Memorial Park). Тут 
розташувався один із найкрасивіших храмів - Byodo-In Temple. Він 
заснований в 1968 році і є точною копією знаменитого храму з тією ж 
назвою в Кіото, Японія. Цікавим фактом є те, що це величезна 
споруда була побудована без єдиного цвяха!
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Наступна зупинка – ботанічний сад Hoomaluhia. Тут представлені рослини з усіх 
найбільш важливих тропічних зон світу: Африка, Індія, Малайзія, Філіппіни, 
Полінезія, Гаваї тощо. В саду панує неймовірна природня краса, а гори, вкриті 
зеленим оксамитом, захоплюють подих.



Далі прямуємо до найкращих пляжів острова – Кейлуа (Kailua) і Ланікай 
(Lanikai). Назва пляжу Ланікай перекладається як «небесний океан». Дивлячись на 
нереально блакитні води, і справді здається, ніби океанська блакить тут зливається 
з небом. Майже кілометрова прибережна смуга м'якого світлого піску та прозора 
вода в океані гарантує фантастичний відпочинок на пляжі. 



За бажанням можемо попрямувати до оглядового майданчика Makapuu 
lighthouse trail, звідки відкривається прекрасний вид на океан та білий маяк. 

день 6
28.02

Зранку відправляємося до кратеру згаслого вулкану Даймонд Хед 
(Diamond Head). Тут на нас чекає годинний трек, який компенсується 
неймовірним видом на океан та узбережжя, що простягаються на 
десятки кілометрів. Також звідси можна розгледіти місто Гонолулу з 
його хмарочосами вздовж піщаних пляжів.

 



У другій половині дня знайомимося з містом Гонолулу та прогуляємося 
курортним районом Вайкікі (Waikiki).

За бажанням можемо відправитися до мальовничої бухти Ханума Бей (Hanauma Bay). 
Бухта популярна серед любителів сноркелінгу. Кораловий риф тут знаходиться близько 
до пляжу, а кількість морських мешканців не менша, ніж в акваріумі.
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день 7
29.02

Насолоджуємося 
пляжним відпочинком 
на пляжі Turtle beach. 
Альтернативні розваги 
дня - серфінг, 
сноркелінг, морська 
рибалка, кайтсерфінг та 
інші водні розваги.




Також спробуємо місцеву їжу у 
легендарних придорожніх трейлерах, 
де готують креветки, що розводяться 
на місцевих фермах. Одне із 
найвідоміших таких місць – це Fumis 
Kahuku Shrimps – непримітна на 
перший погляд місцина, де готують 
найсмачніші креветки на острові.

день 8
01.03

На сьогодні запланована 
екскурсія до 
військово-морської 
воєнної бази США 
Перл-Харбор. 



 

У другій половині дня на нас чекає 
захоплюючий політ на гелікоптері над 
островом Оаху. Це найкращий спосіб 
пізнати, наскільки прекрасні Гаваї. За 
короткий час ви побачите всі мальовничі 
види острова Оаху з висоти пташиного 
польоту і складете повну картину раю, в 
якому перебуваєте.


Сумну популярність цьому місцю принесли 
події 2-ої Світової війни та однойменний 
фільм. Тут ми побачимо меморіал лінкора 
«Арізона» та потрапимо на підводний 
човен. 
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день 9
02.03

день 10
03.03

день 11
04.03

день 12
05.03

Пляжний відпочинок. 
Альтернативні розваги 
дня - серфінг, 
сноркелінг, морська 
рибалка, кайтсерфінг та 
інші водні розваги. 

Вилітаємо з аеропорту 
Гонолулу в 14:05 
(Переліт 5 годин)

Приліт в 
Сан-Франциско в 21:02 
за місцевим часом. 
Поселення в готель.


день 13
06.03

Виліт в Україну в 18:45. 
Пересадка у 
Франкфурті.

день 14
07.03

Приліт в Україну в 
20:35.

Відправляємося в 
сторону 
Національного парку 
Йосеміті. 


Вирушаємо назад до 
Сан-Франциско.

Вільний час у місті.

Національний парк Йосеміті отримав 
свою популярність завдяки чудовим 
ландшафтам: гранітні скелі, річки, 
водоспади, ліси з секвоями 
приваблюють туристів з усіх куточків 
Землі. На території Національного 
парку знаходиться близько тисячі озер, 
понад 2,5 тисячі струмків і річок.
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https://travelite.com.ua/
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м. Київ, м. Житомирська, вулиця 
Серпова, 11
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