
 

 

 

 

 

 
KAUAI – nejkrásnější z Havajských ostrovů! 

Speciá lní  sportovne  romántický  prográm! 

Termín: 24. 4. – 5. 5. 2015 (S prodlouž ení m ná ostrove  Oáhu: 24. 4. - 7. 5. 2015) 

Ráj všech romantiků, trekařů, surfařů a masovou turistikou opomíjený vyzařuje Kauai jedinečnou krásu, tak odlišnou od 
ostatních Havajských ostrovů. Svými nedotknutými plážemi, vysokými porostlými horami, kávovými, čajovými, třtinovými 

plantážemi, vodopády, zelenými horami a dešťovým pralesem přímo vybízí k toulkám a snění.  
 

Možnost prodloužení o návštěvu Pearl Harbor na ostrově Oahu! 

 

 

1.den  Přílet do hlavního města Lihue a přesun na jih ostrova Kauai.  Ubytování v hotýlku či bungalovech v Poipu.  

2.den  Relax a pohoda na plážích, aklimatizace. Fakultativně možnost vyhlídkového letu okolo ostrova nebo půjčení výbavy pro 
šnorchlování, potápění, půjčení kol, kajaků či trekking v okolí.  Ubytování v hotýlku či bungalovech v Poipu. 

3.den  Přejezd do  Waimea Canyon State Parku - eukalyptové lesy, zázvorové háje a úžasné výhledy do „Grand Canyonu Pacifiku“ z hrany 
vodopádu – trekking.  Nocleh v kempu v zázvorovém háji ve stanech. 

4.den Trekking ve Waimea State Canyon- výhledy z výšky přes 1 000 metrů na Napali Coast a daleko přes oceán vám zůstanou v paměti 
již navždy! Přesun na sever ostrova. Spaní v kempech ve stanu nedaleko Kalalau. 

5-7.den Třídenní trekking na pověstném Kalalau trail - dle mnohých jeden z nejhezčích treků světa. Vede po vysokých útesech zelených 
hor porostlých tropickou vegetací s úžasnými výhledy na Napali Coast. Koupání přímo pod 100m vodopádem Hanakapi’i Falls. 
Možnost vše nebo část absolvovat na mořských kajacích. 2 noci ve stanech/jeskyních v Napali Coast – Kalalau Beach.  

*Absolvovat celý trek není povinné, lze jít pouze část (Hanakapi’i Falls, Hanakapi’i Beach) a zbytek času trávit na plážích s jiným 
programem - spaní v kempu v Hanalei. 

8-10.den Tyto dny strávíme společně na severu ostrova v okolí Hanalei – letovisko s plážemi, tropickou vegetací a horami, které se až mraků 
dotýkají (znáte např. z filmu Soul Surfer). Milovníci divokých vln a podmořského života mohou zkusit potápění, šnorchlování či jen 
tak relaxovat na plážích s neskutečnými výhledy na „Jurský park“. Opravdovým lákadlem je vyhlídkový let za objevováním 
skrytých krás celého ostrova! Fakultativně - škola surfování (individuální nebo skupinové lekce) s místními instruktory nebo 
„pouze“ půjčení prken a hurá do vln!  Ubytováni budeme v krásných apartmánech. Těšíte se na pravý havajský večírek Luau?  

11.den  Přesun do Lihue a odlet do ČR 

12.den  Přílet do ČR.  

11.den  Přesun do Lihue a přelet na ostrov Oahu do Honolulu, ubytování v hotelu. 

12.den Návštěva Pearl Harbor (muzea, památníky, ponorka…). Fakultativně relax na pláži Waikiki, ubytování v hotelu. 

13.den  Odlet do ČR. 

14.den Přílet do ČR.  



 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu:  67 900,- Kč / osoba 

Příplatek za prodloužení o ostrově Oahu (Pearl Harbor) – bez průvodce: 9 990,- Kč / osoba 

Cena základní varianty zahrnuje: 

 Zpáteční letenka (Praha – Lihue) 

 6x kvalitní ubytování bez snídaně ve 2-lůžkových pokojích (hotýlek/bungalov/apartmán) 

 2x nocleh ve stanech v kempu (nutností je mít vlastní stan a spacák) 

 2x nocleh na pláži nebo v jeskyních na Kalalau Beach  

 Permit na Kalalau trail 

 Půjčení vozidla vč. pojištění 

 Pohonné hmoty 

 Český průvodce 

Cena varianty s prodloužením zahrnuje navíc: 

 2x ubytování v hotelu v Honolulu 

 Zpáteční letenka Lihue - Honolulu 

Cena nezahrnuje: 

 Stravování po celou dobu zájezdu 

 Fakultativní aktivity (viz seznam níže) 
 

 
 

Fakultativní aktivity (Kauai): 

Atrakce USD 

Vyhlídkový let helikoptérou okolo ostrova Cca $ 250 

Půjčení kompletní výbavy na šnorchlováni (brýle, šnorchl, ploutve) $ 5 

Půjčení kajaku na 1 den: single/double $ 20 / $ 40 

Půjčení surfu na celý den $ 20 

Skupinová lekce surfování v Hanalei  (max 4 studenti na 1 instruktora) $ 65 

Luau – pravý havajský večírek Od $ 80  


