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Hawaii: Oahu, Maui en Big island

Hawaii is misschien wel de leukste staat van de 
Verenigde Staten en een bestemming op zichzelf waar 
je zonder je te vervelen 2 of 3 weken kunt vermaken.
Als je een beetje van de toeristische plaatsen weg 

blijft is het er Paradijselijk. De staat omvat 137 
vulkanische eilanden met fraaie stranden, waarvan 
het merendeel klein en onbewoond zijn.  De eilanden 
laten zich goed combineren en bieden veel 
verschillende activiteiten. 

Het vulkanische karakter van de eilandengroep is 
terug te vinden in het Hawaii Volcanoes National Park 
op Big Island en het Haleakala national Park op Maui. 
De natuur is ruig en de stranden zijn van een 
ongekende schoonheid. Je kunt er wandelen, 
vulkanen beklimmen en er zijn goede surf-, duik- en 
snorkelfaciliteiten.  

De dagtemperaturen in de zomer zijn rond 29 en in de 
winter rond 26 graden. De beste reistijd is eind apr 
t/m okt.



10-dagen eilandhoppen : Oahu, Maui & Big island

Dag 1: aankomst Oahu
Aankomst 's avonds laat op het hoofdeiland van Hawaï met de hoofdstad Honolulu en transfer naar het hotel 
in Waikiki Beach, de hotelwijk van Honolulu. The Modern Hotel is leuk en hip en heeft een mooi 
vormgegeven zwembad. 

Dag 2 en 3: Oahu
Twee volle dagen om het eiland te ontdekken en het surfleven van Waikiki Beach te beleven. 
‘s Avonds wordt er langs het strand geflaneerd en zijn er straatoptredens en veel gezelligheid te vinden in de 
cafés, foodcourts en restaurants. Op een half uurtje rijden ligt Hanauma Bay, bekend om zijn fraaie rif waar 
je kunt zwemmen tussen de tropische vissen. Ook een boottrip naar Pearl Harbour is de moeite waard.

Dag 4: vlucht Honolulu - Maui / Kahalui – Hana ca. 100 km rijden 
Per vliegtuig naar Maui en na aankomst op Kahalui Airport per huurauto over een beroemde route naar 
Hana. De tocht leidt langs een prachtige kustlijn en telt meer dan 600 bochten en 50 bruggen. Langs
prachtige vergezichten, watervallen en kleine dorpjes. Overnachting in hotel Travaasa Hana

Dag 5 en 6 Verblijf op Maui. 
Maui is qua grootte het tweede eiland van Hawaii en is van een ongekende schoonheid.
Met een uitbundige flora, sprookjesachtige bergen, groen omzoomde stranden en idyllische watervallen. 
Op Maui ligt de Haleakala, de grootste slapende vulkaan ter wereld met een omvang van 11,3m x 3,2m en 
800m diep. Het ligt in een nationaal park en bezoekers kunnen via twee paden vanaf de top in de krater 
afdalen. Vooral tijdens zonsopgang en ondergang een geliefde excursie. Aan de westkant van het eiland 
worden regelmatig bultrugwalvissen voor de kust gezien.

Dankzij de afgelegen ligging van Maui en het tropische klimaat leven er een groot aantal zeldzame vogels, 
reptielen, planen en bloemen. Sportievelingen kunnen snorkelen, surfen of yoga lessen nemen. 
Wandelliefhebbers kunnen terecht in  het regenwoud of de Haleakala vulkaan beklimmen. Er is een 
wandelpad langs de kust en bij het resort kun je grote schildpadden spotten 
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Dag 7: vlucht Maui - Hawaii (Big Island)
Doorvlucht naar Big Island en na aankomst in Kona staat er een huurauto gereed en rijd je naar het Four
Seasons Hualalai. Een ongelooflijk fraai strandresort aan de Kohala Kust met prachtige witte stranden waar 
je schilpadden kunt spotten en kunt zwemmen met  dolfijnen. Het Four Seasons heeft naast een golfbaan en 
zeven zwembaden ook een dagelijkse activiteitenprogramma.

Dag  8 en 9: Hawaii (Big Island)
Het is verleidelijk om in het heerlijke hotel te blijven, maar bezoek in ieder geval Volcanoes National Park, 
met de meest actieve vulkaan ter wereld. De Pololu Vallei heeft een adembenemend maanlandschap en is 
de filmset van Jurassic park.

Dag 10: Vertrek Hawaii (Big Island) naar Amsterdam
Deze reis is te verlengen en/of uit te breiden met andere eilanden zoals Kauai Island.
Het is ook mogelijk om op de heen- of  terugweg een stopover te maken in San Francisco of Vancouver en 
de reis uit te breiden met een verblijf in Californië of Vancouver Eiland. 
. 


