
 

 

 

ALOHA NA HAVAJIH 11 DNI 
 

Individualno potovanje – hotel 4* 
Termin potovanja: 26. dec. - 05. jan. 

 
HAVAJI -  rojstni kraj deskanja na valovih, ki so tudi odlično izhodišče za preizkušanje številnih poletnih športov. 
Na otoku Kauai lahko igrate golf in preverite ponudbo izletov - otok je odlična naravna kulisa, pomislite samo na 
Jurski park, ki so ga snemali prav tukaj. Tu se nahajajo najlepše plaže na Havajih in posledično tudi na celem 
svetu. Posebnost otoka Maui je speči vulkan, tu lahko uživate v čudovitem podvodnem svetu in tudi tu ne manjka 
golf igrišč. Tako imenovani Veliki Otok je otok kontrastov, kjer lahko pozimi celo smučate ter v živo spremljate 
spektakularne aktivne vulkane. Najbolj obiskan in najbolj poseljen otok na Havajih pa je otok Ouahu. Tu se nahaja 
znamenita plaža Waikiki, to je tudi lokacija znamenitega Pearl Harburja. Gre za otok zabav in prav tako kot na 
ostalih otokih, presunljive narave. 

 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Stil: Individualno potovanje 
1. dan MAUI, Kahului. Ob pristanku na letališču Kahului vas toplo pričakajo s tradicionalnim cvetličnim vencem. 

''Aloha'' in dobrodošli na Havajih! Ureditev vstopnih formalnosti in naprej sledi organiziran prevoz do vašega hotela. 
Prosto za počitniške užitke. (H) 

 

2. dan MAUI, Kāʻanapali beach. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim 
izletom (za doplačilo). Nočitev. (H) 

Priporočamo celodnevni izlet: Hana Adventure Tour 
Preživite dan, ko si ogledate bujne deževne gozdove, veličastne slapove in čudovite razglede. Prihod v hotel in 
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nočitev. (H) 
 

3.   dan MAUI, Kāʻanapali beach. Prosto za počitniške užitke ali samostojna raziskovanja otoka. Nočitev. (Z, H) 
 

 
 

4. dan MAUI, Kāʻanapali beach. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim 

izletom (za doplačilo). Nočitev. (H) 
Priporočamo celodnevni izlet: Lanai Excursion 

Odpravite se na pot v pristanišče Manele. Za zajtrk vas razvajajo z domačimi cimetnimi zvitki mame Coon in kavo 
Captain's Blend. Imate ekskluzivni dostop do Hulopoe Bay Marine Sanctuary, ki je glasovana za plažo #1 v Ameriki. 

Tu boste igrali odbojko, se sončili, raziskovali, ustvarjali nove prijatelje in snorklali. Vključena je oprema za 

snorklanje in osebna navodila – izkušnje niso potrebne. Na voljo je voden ogled po mestu Lanai City v 
klimatiziranem minibusu. Vroče BBQ kosilo, ki ga postreže vaš kapitan s posadko na paviljonu Hale O’Manele s 

pogledom na zaliv Manele. Popoldne odpotujete nazaj v pristanišče Lahaina, naravoslovci na krovu opazujete kite v 
sezoni in delfine skozi celo leto. Prihod v hotel in nočitev. (Z, H) 

 
5. dan MAUI, Kahului – OAHU, Honolulu. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Organiziran prevoz do letališča 

Kahului od koder z notranjim letom poletite na tretji največji Havajski otok Oahu. Po pristanku srečanje s 

predstavnikom in sledi vožnja naprej do vašega hotela. Prosto za počitniške užitke. (let, Z, H)  
 

6. dan OAHU, Waikiki beach. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za 
doplačilo). Nočitev. (H) 

Priporočamo poldnevni izlet (4 ure): Jurassic Park Waterfall Adventure 

Ta pustolovščina vam izpolni vse fantazije o havajskem bujnem deževnem gozdu, velikanskih praprotih, kaskadnih 
tropskih slapovih, slikovitih potokih in edinstvenih vrstah, ki jih ni mogoče najti na nobenem drugem mestu na 

Zemlji. Ta pot, skriti zaklad, ki ga je Spielberg uporabil pri snemanju "Izgubljenega sveta", vodi do najvišjega 
dostopnega slapa na Oahu-ju, globoko v prazgodovini. Prihod v hotel in nočitev. (H) 

 
7. dan OAHU, Waikiki beach. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za 

doplačilo). Nočitev. (H) 

Priporočamo izlet : Srečanje z delfini - Sea Life Park 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiehOn40fjbAhWIGewKHac8DsEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hawaii.com/maui/accommodations/royal-lahaina-resort/&psig=AOvVaw1bn-icQVjy71YN_9F_G0qU&ust=1530353702543714


 

 

Spoznajte delfine in se zabavajte z njimi v vašem tropskem havajskem okolju. To je odlična interakcija, ki vam 
omogoča igranje, poljubljanje in "ples" z delfini, medtem ko se učite o vsakdanjem življenju in opazovanju 

zabavnih vedenj.  Izkusite morsko življenje na Havajih. Prihod v hotel in nočitev. (H)  
 

8. dan OAHU, Waikiki beach. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za 

doplačilo). Nočitev. (H) 
Priporočamo celodnevni izlet: Pearl Harbor Arizona Memorial  

Obisk spomenika Arizona v Pearl Harboru je "videti" dejavnost za vsak havajski dopust. Doživite zgodovino 7. 
decembra 1941. Stopite na spomin USS Arizona, kjer vidite ročno gravirano steno marmorja z imeni tistih, ki so še 

vedno zlepljeni v ponosnem plovilu spodaj. Dodajte k temu vožnjo skozi nacionalno pokopališče ob Tihem oceanu 
in turnejo po zgodovinskih vrhunskih znamenitostih Honolulu-ja. Izlet, ki vam da posebno spoštovanje  v/za 50. 

državo. Prihod v hotel in nočitev. (H)  

 
9. dan OAHU, Waikiki beach. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za 

doplačilo). Nočitev. (H) 
Priporočamo celodnevni izlet: Paradise Cove Luau 

Havajski luau, sanje na katere ste čakali, vas čaka v Paradise Cove-u. Doživite najboljšo havajsko polinezijsko 

predstavo z oceanom in zvezdami kot ozadje. Korak nazaj v čas in v zgodovino na pristen Hawaiian luau, ki je 
čudovito doživetje za vso družino. Nahaja se na 12 hektarjih ob morju z zasebno plažo in spektakularnimi 

havajskimi sončnimi zahodi. Igrate otoške igre in spoznate otoške obrti. Udeležite se v "hukilau", potegnitev ribje 
mreže iz morja z ritmom otoških pesmi. Potem se pridružite v očarljivo slovesno zakladnico, kjer odkrivate 

tradicionalno podzemno praženo prašičjo lujo v havajskem edinem amfiteatru Imu. Uživate v koktajlih in 
tradicionalni havajski pojedini. Ko se sonce zažene in zvezde osvetljujejo toplo havajsko noč, imate oceanske 

sedeže za čudovito oddajo Paradise Cove Luau Polynesian. Pridružite se igralcem in drugim gostom na odru, da se 

naučite hule. Nato opazujete kako glasba in ples prineseta zgodbo o Havajih v življenje, ki se konča z razburljivo 
razburjenostjo plesa ob ognju. Mai Tai pozdrav. Umetnost in obrt iz Polinezije, igre spretnosti v Hawaiian Village, 

slovesnost "Hukilau", čas za ribol, tuši cvetja, procesiranje kraljevega sodišča "Imu" Show v amfiteatru Imu, 
večerja Luau Paradise Cove Extravaganza. Doživite pravi pomen "duha Aloha". Prihod v hotel in nočitev. (H)  

 

 
 

10.  dan OAHU, Waikiki beach. Prosto za počitniške užitke ali samostojna raziskovanja otoka. Nočitev. (H) 
 

11. dan OAHU, Waikiki beach. Zapustite vaš raj in se počasi vrnete nazaj v resničnost. Odpeljejo vas na 
letališče Honolulu-ja v skladu z vašim letom, od koder nadaljujete svoj let nazaj proti domu.  Konec potovanja.  
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Cena na osebo skupaj znaša:                                   2.150,00 EUR 

Cena vključuje: nočitve glede na spodnji opis*, prevoz letališče – hotel – letališče na Havajih, notranji let Maui – 
Oahu, stroške priprave in organizacijo potovanja. 

* PREDVIDENA NASTANITEV: 
KA’ANAPALI BEACH, Maui – Royal Lahaina Resort ali podobno (triposteljna soba morska stran – več opisa 

tukaj, zajtrk) 

 
WAIKIKI BEACH, Oahu – Aston Waikiki beach ali podobno (triposteljna soba morska stran – več opisa tukaj, 

samo nočitev) 
 

** Cena ne vključuje: navedenih doplačil, dovolilnice za vstop v ZDA (ESTA), prehrane, dodatnih ogledov, 

napitnin, dodatnih možnih aktivnosti, najema vozila,…  in vse kar ni navedeno kot vključeno. 
 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- ESTA vizum 20 EUR. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti Potovanja. 

 
Dodatni izleti po želji (na osebo): 

- celodnevni izlet: Hana Adventure Tour okoli 150 EUR 
- celodnevni izlet: Lanai Excursion okoli 230 EUR 

- poldnevni izlet: Jurassic Park Waterfall Adventure okoli 60 EUR  

- poldnevni izlet: Srečanje z delfini - Sea Life Park okoli 140 EUR 
- celodnevni izlet: Pearl Harbor Arizona Memorial okoli 45 EUR 

- celodnevni izlet: Paradise Cove Luau okoli 110 EUR 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci za vstop v ZDA ne potrebujemo vize, potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list. Najmanj 3 
dni pred potovanjem je potrebno izpolniti elektronski obrazec za vstop v ZDA (postopek imenovan ESTA), ki ga 

najdete na spletnem naslovu https://esta.cbp.dhs.gov/esta, kjer se opravi celoten postopek registracije. Brez tega 
dokumenta vstop v ZDA ni možen! 

POMEMBNO: uvedba vstopnega vizuma za potnike, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sudan, Libijo, 

Yemen, Somalijo in Sirijo . Zaradi spremenjene politike ZDA do Irana, je v veljavo stopila uredba, ki velja za vse 

potnike, ki bi želeli vstopiti v ZDA in so po 1. marcu 2011 obiskali Iran, Irak, Sudan ali Sirijo, uvaja se vstopni 
vizum. Vstopni vizum se pridobi na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam. Vizumski postopek 

poleg izpolnitve vloge in predložitve ustreznih dokazil o premoženjskem stanju, predvideva tudi osebni razgovor na 
veleposlaništvu. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 

MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 3 
PRIPRAVA POTOVANJA: 29. junij2018  

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 

https://www.royallahaina.com/
https://www.royallahaina.com/suites
https://www.astonwaikikibeach.com/
https://www.astonwaikikibeach.com/rooms/ocean-view/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta

