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WET ‘N’ WILD WITH TRANSPORT - DELUXE

ΠΑΡΚΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΖΩΗΣ

Έναρξη: Αναλόγως περιόδου
Διάρκεια: 5-7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Ιαπωνικά

Κάντε μια βουτιά στο ολοκαίνουργιο Wet’n’Wild Hawaii, 
το μόνο υδάτινο πάρκο στην πολιτεία. Σε ένα όμορφο 
και καταπράσινο περιβάλλον, το Wet’n’Wild βρίσκεται 
στα παραδεισένια προάστια του Καπολέοντα, τη δεύτερη 
πιο σημαντική πόλη στο ζωντανό νησί του Oahu. Στο 
Wet’n’Wild θα είστε σε θέση να απολαύσετε πάνω από 
25 συναρπαστικές βόλτες και αξιοθέατα.  Η ποικιλία των 
διαδρομών που διατίθενται στο Wet’n’Wild είναι εγγυημένη 
για να καλύψει όλα τα γούστα. Τα άτομα που ψάχνουν 
αγωνία μπορούν να απολαύσουν καταδύσεις όπως το Tor-
nado, το οποίο θα σας ρίξει μέσα από μια σήραγγα μήκους 
40 μέτρων στα στροβιλιζόμενα και έντονα νερά, σε όλη τη 
διαδρομή σε μια πισίνα καταρράκτη. Το πάρκο διαθέτει 
επίσης αξιοθέατα, όπως ο καταπληκτικός Kapolei Kooler, 
ένας ήρεμος ποταμός. Τα παιδιά θα πάρουν τα λάκτισμα 
τους στο Water World, μια υδάτινη υπερβολή γεμάτη με 
σιντριβάνια, κανόνια νερού, στρόβιλους και πολλά άλλα. 
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το Hawaiian 
Waters, μια εκπληκτική πισίνα των 400.000 γαλόνιων.

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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AHA AINA - ROYAL CELEBRATION DINNER 
SHOW

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΓΙΟΡΤΙΝΟ 
ΔΕΙΠΝΟ 

Έναρξη: 17:30 Δευτέρα - Πέμπτη 
Διάρκεια: 2,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία δείπνου με ένα μοναδικό 
υπερθέαμα μετά από το δείπνο με φόντο την παραλία του 
Waikiki. To show Aha Aina αποτελείται από τρία θεαματικά 
μέρη. Μόλις φτάσουν οι καλεσμένοι το απόγευμα ξεκινά 
με παραδοσιακές Χαβανέζικες δραστηριότητες όπως 
το kappa-Making, τα κρουστά όργανα και την αλιεία. Η 
βραδιά συνεχίζεται με τον ήχο ενός conch που καλεί τους 
καλεσμένους στην γιορτή καθώς ο αφηγητής μοιράζεται 
μαζί μας την σημασία του lei, του ωκρανου και του taro 
καθώς απολαμβάνετε το δείπνο σας. Μετά από το δείπνο 
η ιστορία του Helumoa θα ξεδιπλωθεί μπροστά σας μέσα 
από μια δραματική εκτέλεση που περιλαμβάνει τραγούδι 
και χωρό hula, απεικονίζοντας την πλούσια ιστορία και 
παράδοση των ντόπιων. Μια εμπειρία που αξίζει για όσους 
θέλουν να γνωρίσουν τις παραδόσεις της Hawaii καθώς 
επίσης και για όσους θέλουν να χορέψουν Luaou.

Σημείο συνάντησης: 2259 Kalakaua Avenue - 96815 - Hono-
lulu - US

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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PEARL HARBOUR AND ISLAND TOUR

ΙΣΤΟΡΙΑ PEARL 
HARBOUR ΚΑΙ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ

Έναρξη: 07:00 
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αρχίστε με επιβίβαση στο USS Arizona Memorial, το 
επιπλωμένο μνημείο που είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος 
αγκυροβολημένο πάνω από το βυθισμένο θωρηκτό. 
Κοιτάξτε κάτω από τα πεντακάθαρα τροπικά νερά του 
ναυαγίου, ένα εθνικό ιστορικό ορόσημο που μνημονεύει την 
αμερικανική είσοδο στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο πριν από 60 
χρόνια. Δείτε την ταινία της επίθεσης και περιηγηθείτε στα 
ιστορικά αντικείμενα στην οθόνη πριν επιστρέψετε στο Pearl 
Harbor σχετικά με την εκτόξευση του Ναυτικού.

Στη συνέχεια ξεκινήστε μια περιήγηση στα αξιοθέατα, 
λαμβάνοντας πανοραμική θέα στα καταπράσινα τροπικά 
δάση. Επισκεφθείτε το Dole Plantation, διάσημο για τους 
νόστιμους ανανάδες του και ταξιδέψετε κατά μήκος της 
βόρειας ακτής και της παραλιακής ακτής, εντοπίζοντας 
τους surfers στα ογκώδη κύματα σε αυτές τις ονειρικές 
παραλίες λευκής άμμου. Σταματήστε στο Nu’uanu Pali 
Lookout and Valley, μια προϊστορική όψη των βράχων και 
των δασών και το Waimanalo Hawaiian Homestead. Δείτε 
τον κόλπο Hanauma, ένα ζωντανό κοραλλιογενή ύφαλο 
και κατευθυνθείτε προς τους Beverly Hills της Χαβάης, την 
Kahala και τις πλαγιές του κρατήρα Diamond Head, πριν 
επιστρέψετε στη Χονολουλού. Δείτε όλα αυτά με άνεση και 
στυλ με αυτή τη φανταστική σύνθετη περιήγηση.

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HIKE OAHU

ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 3,5 - 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Με δύο ηφαιστειακές οροσειρές, πλούσιες κοιλάδες, 
αναζωογονητικούς ανέμους και υπέροχη θέα στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, το Oahu είναι αναμφισβήτητα ένας παράδεισος 
πεζοπόρου. Εξερευνήστε την ομορφιά αυτού του νησιού 
της Χαβάης με τα πόδια και κατεβείτε από την πεπατημένη 
διαδρομή για να γνωρίσετε κρυμμένα θαύματα που οι 
περισσότεροι επισκέπτες δεν βλέπουν ποτέ. Από τους 
θεαματικούς καταρράκτες των 200 ποδιών μέχρι τα αρχαία 
ηφαίστεια, η Χαβάη έχει πραγματικά μερικά από τα πιο 
μαγευτικά τοπία απο οπουδήποτε στον κόσμο, οπότε μην 
χάσετε αυτή την ευκαιρία να την ανακαλύψετε από πρώτο 
χέρι και να κλείσετε. Πάρτε την επιλογή σας από δύο 
μονοπάτια: 
1. To καταρράκτη Waterfall και δείτε τους θησαυρούς των 
ηφαιστειακών δασών του νησιού. Αυτό το ήπιο έως μέτριο 
ταξίδι 2 μιλίων είναι μια σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσετε 
75 στρέμματα εκτάσεων αποκλειστικά ανοιχτοί στους 
επισκέπτες αυτής της περιοδείας. Κρατήστε τα μάτια σας 
ανοιχτά για τα πολλά εξωτικά ιθαγενή είδη της Χαβάης 
καθώς περνάτε μέσα από ρέματα, και καταπράσινη τροπική 
βλάστηση ενώ πάτε προς τον πανύψηλο καταρράκτη 200 
ποδιών. Μην ξεχάσετε τη κάμερα σας. 
2. Το Volcanic Rainforest Hike κατά μήκος των πλαγιών ενός 
αρχαίου ηφαιστείου κώνου. Περπατήστε μέχρι ένα υψόμετρο 
600 ποδιών και θαυμάστε την πραγματικά εκπληκτική θέα 
σε όλο το νησί! Honalulu, Waikiki, Περλ Χάρμπορ και τον 
λαμπερό Ειρηνικό. 

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα


