
 
 

 

 

 Τα "Καλύτερα της Χαβάης" 
 

 

Μεγάλο Νησί της Χαβάης (Big Island),  

Μάουι (Maui), Καουάι (Kauai), Οάχου (Oahu 
 

Αναχωρήσεις 2022 :   
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 05  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 15 
 



 
 

1η μέρα: Αθήνα - Λος Άντζελες   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λος Άντζελες. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Λος Άντζελες - Μάουι    
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το αρχιπέλαγος της Χαβάης, που αποτελεί από το 1959 την 50ή Πολιτεία των 
Η.Π.Α., την "Πολιτεία του Ουράνιου Τόξου", όπως επονομάζεται η σειρά των ηφαιστειογενούς προέλευσης νησιών που 
βρίσκονται στον τροπικό του Καρκίνου. Εδώ θα συναντήσουμε ένα μείγμα από διάφορες εθνικότητες, με πολλές 
επιρροές κυρίως από την Ασία, γεγονός το οποίο είναι διάχυτο στην κουλτούρα των ντόπιων, που φημίζονται για τη 
φιλοξενία τους και την γευστική κουζίνα τους. Άφιξη στο μαγευτικό Μάουι, το δεύτερο σε μέγεθος νησί του 
αρχιπελάγους, που πήρε το όνομά του από τον ημίθεο Μάουι και που μαζί με άλλα τρία νησάκια - το Λανάι, το 
Καχο’οαλάουε και το Μολοκάι - ανήκουν σε έναν νομό, τον Μάουι Νούι (Maui Nui). Αγαπημένος τόπος των πρώην 
βασιλιάδων της Χαβάης, είναι το νησί με τα περισσότερα χιλιόμετρα παραλιών. Το 2016 το Μάουι αναδείχθηκε 
καλύτερο νησί του κόσμου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Tripadvisor, κερδίζοντας οριακά την Σαντορίνη, η οποία 
βρέθηκε στη 2η θέση. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χαλαρώστε και απολαύστε μια μέρα στον 
παράδεισο. Aloha, "καλωσορίσατε"! 
 
3η μέρα: Μάουι, 1η Περιήγηση στο νησί 
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε το νησί, που διατηρεί 
μέχρι σήμερα τον αυθεντικό πολυνησιακό χαρακτήρα της 
Χαβάης και να θαυμάσουμε την τροπική του βλάστηση, τα 
τοπία με τους απόκρημνους βράχους, τους κρατήρες 
ηφαιστείων και τις εντυπωσιακές παραλίες. Θα 
επισκεφθούμε ένα από τα πιο διάσημα ηφαίστεια της 
Χαβάης, το Χαλεακάλα (Haleakala), που το όνομά του στα 
χαβανέζικα σημαίνει "σπίτι του ήλιου". Σε υψόμετρο 3.055 
μέτρων βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή του νησιού, η Που-ου 
Ουλάουλα ("Κόκκινος Λόφος"), αλλά και το μεγαλύτερο 
αδρανές ηφαίστειο του κόσμου - η πιο πρόσφατη έκρηξή του 
ήταν πριν από 200 χρόνια. Στο Εθνικό Πάρκο Χαλεακάλα θα 
θαυμάσουμε το συγκλονιστικό σεληνιακό τοπίο της γύρω 
περιοχής, αλλά και την υπέροχη θέα του νησιού. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τις καταπράσινες σμαραγδένιες 
κορυφές της κοιλάδας Ιάο (Πολιτειακό Πάρκο Κοιλάδας Ιάο, 
Iao Valley State Park), καθώς και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Μάουι (Maui Ocean Center), όπου οι υπεύθυνοι 
φυσιοδίφες θα μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον υποβρύχιο κόσμο του νησιού και τα μοναδικά 
οικοσυστήματα του αρχιπελάγους. Τέλος, θα επισκεφθούμε την γραφική Λαχάινα (Lahaina), την πρωτεύουσα του 
ενωμένου χαβανέζικου βασιλείου μέχρι το 1845, όταν πήρε τα σκήπτρα η Χονολουλού. Στο διάστημα 1820-1860 το 
λιμάνι της αποτελούσε το κύριο αγκυροβόλιο για τον βορειοαμερικανικό στόλο φαλαινοθηρικών του Ειρηνικού - το 
1846 κατέφθασαν εδώ 429 φαλαινοθηρικά! Σήμερα είναι μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη με μοντέρνες γκαλερί τέχνης 
και φιλόξενα καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: Μάουι, 2η Περιήγηση στο νησί 
Η σημερινή μας διαδρομή προς την Χάνα θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια ακόμα πλευρά του νησιού με 
τροπικά δάση, καταρράκτες, ηφαιστειογενείς παραλίες, σπήλαια και λίμνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
να απολαύσετε κάποια από τις παραλίες του Μάουι, που βρίσκονται επί χρόνια στις 10 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας 
λίστας. 
 
 
 
 
 



 
 

5η μέρα: Μάουι - Νησί της Χαβάης/Μπιγκ Άιλαντ, Χίλο - Κόνα / 1η Περιήγηση, επίσκεψη στο Mauna Loa Macadamia 
Nut και στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων    
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μεγάλο Νησί της Χαβάης (Μπιγκ Άιλαντ, Big Island), όπως αποκαλούν οι 

ντόπιοι το Νησί της Χαβάης. Εδώ δεσπόζουν οι 
ηφαιστειακές κορυφές των Μάουνα Κέα και Μάουνα 
Λόα, που ξεπερνούν σε ύψος τα τέσσερα χιλιόμετρα, 
καθώς και το πιο ενεργό ηφαίστειο της γης, το Κιλαουέα. 
Είναι το πιο ενεργό από τα πέντε ηφαίστεια του νησιού 
και ένα από τα πιο "δραστήρια" ηφαίστεια του κόσμου. 
Οι κάτοικοι πίστευαν ότι το Κιλαουέα ήταν η κατοικία 
της όμορφης, αλλά και πολύ οξύθυμης Πέλε, θεάς της 
φωτιάς, της αστραπής, του χορού, των ηφαιστείων και 
της βίας. Μάλιστα, θεωρούσαν ότι οι σεισμοί 
προκαλούνταν από το χτύπημα των ποδιών της στη γη 
και οι ηφαιστειακές εκρήξεις όταν έσκαβε το βουνό με το 
μαγικό ραβδί της. Άφιξη στο Χίλο, την μεγαλύτερη πόλη 
και το κύριο λιμάνι του νησιού. Το Χίλο είναι διάσημο 
για τα μακαντέμια του, γεγονός που θα διαπιστώσουμε 

με την επίσκεψή μας στο Mauna Loa Macadamia Nut, κατά την περιήγησή μας στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων με το ενεργό ηφαίστειο Κιλαουέα να δεσπόζει 
στο κέντρο του. Μεταφορά στην Καϊλούα-Κόνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: Κόνα, 2η Περιήγηση στο νησί (8ωρη) 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας 8ωρης περιήγησης θα γνωρίσουμε την Καϊλούα-Κόνα, θα επισκεφθούμε το Εθνικό 
Ιστορικό Πάρκο Πουουχονούα ο Χοναουνάου (Pu'uhonua o Honaunau National Historical Park), που αποτελεί τον πιο 
σημαντικό ιστορικό τόπο της Χαβάης, την περίφημη "ζωγραφισμένη εκκλησία" του Αγίου Βενέδικτου, τον κόλπο 
Κεαλακεκούα όπου σκοτώθηκε ο πλοίαρχος Κουκ στις 14 Φεβρουαρίου του 1779, την φάρμα του περίφημου καφέ της 
Κόνα κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Κόνα, 3η Περιήγηση στο νησί  (9ωρη) 
Άλλη μία συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μία γεύση της "παλιάς 
Χαβάης". Κατά τη διάρκεια της 9ωρης περιήγησής μας θα επισκεφθούμε το Ράντσο Πάρκερ με τους περίφημους 
Paniolo (Χαβανέζοι καουμπόηδες), που στο παρελθόν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα των ΗΠΑ, την Γουαϊμέα που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 820 μέτρων και περιβάλλεται από τα όρη Κοχάλα, την γραφική πόλη των καλλιτεχνών Χάβι, την 
Καπαάου, τόπο γέννησης του βασιλιά Καμεχαμέχα που κατάφερε να συνενώσει τα νησιά της Χαβάης, το κρατικό 
ιστορικό πάρκο Λαπακάχι, την ιστορική τοποθεσία Χεϊάου Πουουκοχόλα, που περιλαμβάνει τον τελευταίο σημαντικό 
ναό που κατασκευάστηκε στη Χαβάη κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα: Κόνα - Χονολουλού / Νησί Οάχου, Ξενάγηση   
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Χαβάης και την πολυπληθέστερη πόλη της, την Χονολουλού που 
βρίσκεται στο εξωτικής ομορφιάς νησί Οάχου, το τρίτο σε έκταση 
νησί της Χαβάης. Στην τοπική διάλεκτο "χονολούλου" σημαίνει 
"προστατευμένος κόλπος". Το ιδιαίτερης ομορφιάς φυσικό τοπίο 
του νησιού αποτελείται από ηφαιστειακές κορυφές, ανάγλυφα 
καταπράσινα βράχια, κοραλλιογενή βυθό και οργιώδη βλάστηση 
με σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών. Οι ειδυλλιακές παραλίες 
της Χαβάης αποτέλεσαν ιδανικό σκηνικό για δημοφιλείς 
κινηματογραφικές σκηνές. Άφιξη και μεταφορά στο πολυτελές 
ξενοδοχείο μας στην διάσημη παραλία Ουάκικι (Waikiki Beach), 
που έχει χαρακτηριστεί ως "η πρωτεύουσα του surf" - το εθνικό σπορ των κατοίκων της Χαβάης. Ακολουθεί ξενάγηση 
στην πρωτεύουσα Χονολουλού με το εντυπωσιακό παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ρυθμού τοπικό Κοινοβούλιο της 
Χαβάης, τις παραδεισένιες παραλίες με τους σέρφερ, την ορεινή τοποθεσία Ναουνάνου Πάλι, το παλάτι Ιολάνι, που 



 
 

έκτισε ο βασιλιάς Καλοκάουα, το κτίριο που θα μας θυμίσει την τηλεοπτική σειρά "Χαβάη 5-0", καθώς και το άγαλμα 
του βασιλιά Καμεχαμέχα. Θα γνωρίσουμε επίσης την ευρύτερη περιοχή του Ουάκικι και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο, όπου θα έχετε ευκαιρία για μια βόλτα στην γύρω περιοχή και τα μπαράκια της ή για να χαλαρώστε με ένα 
τροπικό ποτό στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

9η μέρα: Χονολουλού, Περλ Χάρμπορ  
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Περλ Χάρμπορ (Λιμάνι των Μαργαριταριών), Ναύσταθμο του Αμερικανικού 
Στόλου του Ειρηνικού, όπου έγινε η μεγάλη αεροπορική επιδρομή των Ιαπώνων στις 7 Δεκεμβρίου 1941 και η 
συνακόλουθη τραγωδία. Από την ακτή διακρίνεται το Εθνικό Μνημείο του USS Arizona, του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ, 
που παραμένει στον βυθό του ωκεανού. Θα επισκεφθούμε το θρυλικό γιγαντιαίο θωρηκτό USS Missouri, ένα από τα 
μεγαλύτερα της κλάσης του, με μήκος 271μέτρα! Πάνω σε αυτό το πλοίο υπογράφτηκε το 1945 η Ιαπωνική 
συνθηκολόγηση και τώρα είναι ένα "πλωτό μουσείο" στην περιοχή Μπάτλσιπ Ρόου (Battleship Row). Το Περλ Χάρμπορ 
έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Ιστορικό Γεωγραφικό Ορόσημο (National Historic Landmark District) και Επίσημη Εθνική 
Ιστορική Τοποθεσία (National Register of Historic Places) από τις ΗΠΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για να απολαύσετε τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού και τις ειδυλλιακές παραλίες, να επιδοθείτε σε διαφόρων ειδών 
θαλάσσιες δραστηριότητες - κολύμπι, snorkeling, σκι, σέρφινγκ, υποβρύχια περιήγηση κλπ. και γιατί όχι, μια κρουαζιέρα 
με δείπνο, απολαμβάνοντας τα χρώματα ενός τροπικού ηλιοβασιλέματος. Διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα: Χονολουλού, Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού   
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το 
Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού (Polynesia Center), όπου σε 
μια έκταση 42 περίπου στρεμμάτων ανάμεσα σε κανάλια και 
κανό, θα δούμε αντιπροσωπευτικά κτίσματα των νησιών του 
Ειρηνικού (Σαμόα, Φίτζι, Χαβάη, Ταϊτή, Τόγκα κλπ.). Επιπλέον, θα 
βρείτε καταστήματα με προϊόντα των νησιών αυτών και θα 
μάθετε πολλά για τη γλώσσα, τα τραγούδια, τους χορούς, τα ήθη 
και έθιμα των κατοίκων τους. Δείπνο με παραδοσιακά 
πολυνησιακά εδέσματα και πολυνησιακούς χορούς. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

11η μέρα: Χονολουλού - Λίχουε 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το τέταρτο σε μέγεθος και το παλαιότερο γεωλογικά νησί της Xαβάης, το 
Καουάι. Άφιξη στην πρωτεύουσα του νησιού Λίχουε και περιήγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

12η μέρα: Λίχουε, 1η Περιήγηση στο νησί 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την υπέροχη τροπική βλάστηση 
και την ηφαιστειακή μορφολογία του νησιού. Θα επισκεφθούμε την τεράστια φυτεία ζαχαροκάλαμου Κιλοάνα, στην 
οποία θα κινηθούμε με τραινάκι, θα δούμε την έπαυλη-μουσείο, το εργοστάσιο παραγωγής ρούμι και τους 
πανέμορφους κήπους. Στη συνέχεια θα δούμε τον καταρράκτη Οπαεκά και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
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13η μέρα: Λίχουε, 2η Περιήγηση στο νησί 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας περιήγησης στην περιοχή Γουαϊμέα, θα γνωρίσουμε την παλιά πρωτεύουσα του 
νησιού και το μέρος όπου έφθασε το 1778 ο Τζέιμς Κουκ. Θα δούμε το "Γκραντ Κάνυον του Ειρηνικού", το μήκους 16 
χιλιομέτρων φαράγγι Γουαϊμέα, καθώς και την κοιλάδα Χαναπέπε με την πλούσια βλάστηση - εδώ ο Στίβεν Σπίλμπεργκ 
γύρισε σκηνές από την ταινία του "Τζουράσικ Παρκ". Στη συνέχεια θα περάσουμε από την ακτή Κολόα και το περίφημο 
Σπάουτινγκ Χορν και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος.  Διανυκτέρευση. 
 

14η μέρα: Λίχουε - Λος Άντζελες  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Άντζελες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

15η-16μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα 

 
 



 
 

 
Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

 Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4*  

 Πρωινό καθημερινά (εκτός από το Λος Άντζελες) 

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός 

 Ταξιδιωτικά έντυπα 

 Φ.Π.Α. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 
Δεν Περιλαμβάνονται   

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων 
Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Eιδική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι 
Ξενοδοχείων  

 Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $180 πληρωτέα με την άφιξη 
κατά την πρώτη μέρα 

 Ό,τι δεν αναγράφεται στα Περιλαμβανόμενα 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Όλες οι τιμές είναι κατ΄ άτομο και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 
2. Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Η παιδική τιμή υπολογίζεται στην τιμή 2κλινου και ισχύει για ηλικίες 2-12 

ετών, στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
3. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους, επίναυλο καυσίμων, τοπικούς φόρους,  ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση  

Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA. 
4. Η έκπτωση SMART PRICE  ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα πρώτα 7 ή 10 άτομα. 
5. ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ: Το κόστος περιλαμβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ανά επιβάτη και είναι υποχρεωτικά. 
         Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήματα οδηγών κτλ. και εισόδους εκεί που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα. ΔΕΝ  

καλύπτουν φιλοδώρημα Αρχηγού/Ξεναγού. 
6. Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ & Καναδά είναι η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα). 
         Ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας στην εκδρομή. 
7. Εφ΄ όσον έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ & Βόρεια Κορέα μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα 

χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ.  
8. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, 

αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και 
χωρίς παραλείψεις. 

9. Στις υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ’ άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με EMIRATES 2 αποσκευές δωρεάν. Σε περίπτωση 
που το γκρουπ είναι κάτω από 10 άτομα δικαιούστε μόνον μια αποσκευή 

10. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα $30-35 
11. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια. 

12. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες ισότιμες/τιμές των αεροπορικών ναύλων και 
ξενοδοχείων. Οι αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία που αναφέρονται είναι τα συνήθη συνεργαζόμενα και οριστικοποιούνται 16 
ημέρες πριν την αναχώρηση.  

13. Δυνατότητα επιπλέον ασφάλισης  με αυξημένες παροχές και κάλυψη από  πανδημική νόσο, όπως η COVID 19 στο εξωτερικό. 
Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας. Η ασφάλιση πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 20 μέρες πριν το ταξίδι 
και το κόστος υπολογίζεται περίπου στο 6,77%  της αξίας της εκδρομής.   

 
 


