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Napalikysten på Kauai er med sine irgrønne, stejle bjergsider indbegrebet af Hawaii. På en snorkeltur direkte fra stranden kan vi 
være heldige at se havskildpadder.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Hawaii med dansk rejseleder - kun med Stjernegaard
Et imødekommende ”Aloha!” er det første, vi hører, når vi går ud af flyet i Mauis lufthavn og får lagt en blomsterkrans om halsen 
på denne rundrejse til Hawaii. Det næste, vi lægger mærke til, er den behagelige varme, der rammer os, både fra det tiltalende 
klima og fra Hawaiis multietniske befolkning.

Hawaii ligger langt ude i Stillehavet, og en rejse hertil er en oplevelse for 
livet. Med det i baghovedet har vi sammensat en rundrejse med dansk 
rejseleder til det fantastiske ørige, der kommer rundt på de fire hovedøer, 
Maui, Big Island, Kauai og Oahu ud af de i alt 137 øer, der udgør Hawaii.

Her skal vi opleve enestående natur med irgrønne bjerge, der falder stejlt ned 
mod havet, røde lavastrømme og vulkanlandskaber, der kan spare os for en tur til 
månen. Vi skal betragte dybe kløfter, brusende vandfald, fugtige bregneskove og lange 
eventyrlige strande, hvor frygtløse surfere tæmmer meterhøje bølger.

Øernes spændende historie – både den polynesiske med fortidens konger og dronninger og 
nyere amerikansk historie ved Pearl Harbor – stifter vi bekendtskab med på vores udflugter, og ved 
en ægte Luau-fest spiser vi dejlig mad, hører den sjælfulde musik og oplever den yndefulde dans.

Selvom rejsen er fyldt med oplevelser, har vi alligevel lagt god tid ind i programmet til at fordøje indtrykkene, nyde strandene 
og mærke den særlige stemning, der hersker i Hawaii. Der er også tid til lidt ekstra oplevelser, idet vi tilbyder tre spændende 
tilkøb, som kræver lidt mod og et godt helbred: en hvalsafari med katamaran ud for Mauis kyst, et aftenkig ud i det uendelige 
univers fra ca. 4.000 meters højde og en tur i helikopter ud over den berømte Napalikyst.

Oplev Hawaii sammen med vores erfarne rejseleder – Stjernegaard er eneste udbyder af rundrejser på land med dansk rejse-
leder til dette vidunderlige ørige.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser  

Honolulu, Oahu

Kauai

Maui

Big Island



3

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   En oplevelsesrig rejse til fire øer
• Fabelagtig natur med vulkaner, bjerge og strande
•  Skøn kultur og imødekommende befolkning
•  Små grupper, 15-23 deltagere

!

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Maui. Afrejse fra København eller Billund med fly- 
 skift undervejs. Vi sætter fod på skønne Maui sidst på aftenen lokal  
 tid og indlogeres på øens vestkyst.

Dag 2. Afslapning og besøg på Whalers Village Museum, mulighed for  
 hvalsafari. Vi har afsat tid til at slappe af efter den lange rejse. Det 
  vil være muligt at komme på hvalsafari fra morgenstunden for at  
 spotte pukkelhvaler i højsæsonen (et tilkøb, da ikke alle har lyst til en  
 vippetur). Senere på dagen besøger vi Whalers Village Museum for at  
 høre om dengang, hvor hvalfiskeriet dominerede på Maui.

Dag 3. Maui, udflugt til Hana og eventyrlig natur. Dagen byder på klas- 
 sisk Hawaii-natur, når vi kører langs kysten og kigger på de verdens- 
 berømte windsurferstrande, hvor bølgerne brager op på stranden. Vi  
 kører til Paia, en historisk by, hvor de gamle sukkermøller er erstattet 
 af surfbutikker, og derfra følger vi den berømte Hana Highway med  
 sine hundredvis af hårnålesving og 54 ensporede broer – og noget  
 nær et vandfald for hvert sving. Vi bader i naturlige pools under  
 vandfaldene og oplever eventyrlig regnskov.

Dag 4. Maui, udflugt til Haleakala-krateret. Vi besøger det kæmpemæs- 
 sige vulkankrater, der ligger i 3.000 meters højde – en oplevelse for  
 livet, der måske kan spare os for en tur til månen. Herefter rundt i  
 Lahaina, centrum for hvalfiskeri i hele Stillehavet og Hawaiis hoved- 
 stad frem til 1845.

Dag 5. Maui - Hawaii Big Island. Rejsen går videre til Hawaii Big Island,  
 hvor vi indkvarteres på øens vestlige side. God tid til at finde os til  
 rette og måske nyde stranden.

Dag 6. Hawaii Big Island, ørundtur. Ad margueritruten hele vejen rundt  
 om øen og forbi en kaffeplantage, hvor vi smager den berømte Kona- 
 kaffe. Vi passerer mange af øens strande, hvis sand er farvet sort af  
 vulkanaske, og i Hawaii Volcanoes National Park ser vi både aktive  
 vulkaner og irgrøn bregnejungle.

Dag 7. Hawaii Big Island, besøg i den kongelige residens, tid på egen  
 hånd og evt. stjernekiggeri. I løbet af dagen går vi en tur for at  
 besøge den kongelige residens og kigge på souvenirs i byens butik- 
 ker. Mulighed for at tilkøbe en udflugt med et fabelagtigt kig ud i uni- 
 verset fra toppen af øens højeste og helligste bjerg. Her oplyses den  
 kulsorte himmel af stjernerne, som vi iagttager gennem de mange  
 opstillede teleskoper - en helt enestående oplevelse. Herfra kan vi se  
 85% af alle stjerner synlige fra jorden.

Dag 8. Hawaii Big Island - Kauai. Det er tid til sceneskift, og vi flyver ved  
 middagstid til Kauai, den nordligste ø i riget. Vi indlogeres på øst- 
 kysten og nyder omgivelserne resten af dagen.

Dag 9. Kauai, udflugt til Waimeakløften og Napalikysten. Storslåede  
 oplevelser venter os i Waimeakløften, som er 16 km lang og næsten  
 1 km dyb. Her og ved Napalikysten kommer kameraet på overarbej- 
 de. Det er indbegrebet af Hawaii med stejle irgrønne bjerge, der  
 ender i det blå hav.

Dag 10. Kauai, afslapning og Luau-fest med middag og polynesisk  
 dans, mulighed for tilkøb af helikoptertur. En dag på stranden  
 til at fordøje alle de oplevelser, vi har haft indtil nu. Mulighed for at  
 tilkøbe en helikoptertur for at se den fantastiske Napalikyst fra oven.  
 Om aftenen skal vi opleve en ægte Luau-fest med en lækker middag  
 og optræden med traditionelle polynesiske danse.

Dag 11. Kauai, udflugt til Opaekaa’s-vandfaldet og nordkysten. Vi skal  
 videre ud i Kauais vidunderlige natur i dag, hvor vi besøger Opaekaa  
 - et af øens ikoniske vandfald. Vi kører langs nordkysten, hvor det  
 ene postkortmotiv afløser det andet: forvredne bjerg- og klippetoppe,  
 frodige marker og eventyrlige strande.

Dag 12. Kauai – Oahu, Honolulu. Turen går nu til Oahu og Honolulu, Barack  
 Obamas by, hvor vi skal bo ved den berømte Waikiki Beach.

Dag 13. Oahu, Honolulus seværdigheder og udflugt til Pearl Harbor.  
 I Honolulu besøger vi bl.a. Iolani Palace, det eneste kongepalads i  
 USA, inden vi bestiger Diamond Crater for at nyde den spektakulære  
 udsigt. Rejsen krones med en spændende historisk udflugt til Pearl  
 Harbor, hvor vi hører hele historien om, hvordan USA blev involveret i  
 2. Verdenskrig, da japanerne angreb den amerikanske flådebase. Vi ser  
 det rørende monument bygget hen over vraget af USS Arizona.

Dag 14. Oahu og hjemrejse. I dag går det hjemad via Los Angeles.

Dag 15.  Ankomst til Danmark. Ankomst til København eller Billund.

Maui - Hawaii Big Island - 

Kauai - Honolulu, Oahu
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Yndefuldheden er komplet i Hawaii. Hana Highway på Maui snor sig langs kysten med hårnålesving 
og 54 broer.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

Dag 1. Danmark - Maui
Vores rejse ud over det store Stillehav begyn-

der i København eller Billund og med to flyskift 

undervejs. På turene over Atlanten og Stilleha-

vet får vi forhåbentligt noget søvn, så vi er klar 

til de mange oplevelser, der venter forude.

Vi er fremme på Maui sidst på aftenen lokal 

tid, og her modtages vi med den traditionelle 

Lei-hilsen, hvor en smuk blomsterkrans lægges 

om vores hals. Så er vi ikke i tvivl om, at vi er 

ankommet til et eksotisk hjørne af verden. 

Lei-hilsenen blev oprindeligt indført af polyne-

siere, der sejlede i kanoer hele vejen fra Tahiti 

til Hawaii og navigerede henover Stillehavet ved 

hjælp af stjernerne. Vi bliver kørt til vores hotel 

på Kaanapali Beach på Mauis vestkyst – en 

køretur på ca. 45 minutter, og efter en mund-

fuld frisk havluft går vi på hovedet i seng for at 

restituere efter en lang rejsedag.

Dag 2. Maui, evt. safari med pukkelhvaler 
og besøg på Whalers Village Museum
Vi begynder dagen i et roligt tempo og har ikke 

planlagt aktiviteter før om eftermiddagen. Der 

vil dog være mulighed for at deltage i en ekstra 

hvalsafari med katamaran, hvis man ikke kan 

vente til eftermiddages program. Vi bor helt ned 

til havet, og det er derfor oplagt at gå en tur 

på stranden under de svajende palmer for at 

få rejsen helt ud af kroppen. Brug lidt tid på at 

mærke solens stråler i liggestolen, mens I lytter 

til de dovne bølger, der skyller op i bugten. 

Hvis man har lyst til at snorkle, så er der gode 

muligheder direkte fra stranden – ofte kan man 

møde havskildpadder i bugten, og koralrevet er 

intakt de fleste steder.

Vores rejse ligger midt i hvalsæsonen, og 

måske vælger I at tage på en hvalsafari tidligt 

om morgenen. Udflugten er et tilkøb, idet ikke 

alle ønsker en vippetur på havet. Det er bl.a. de 

store pukkelhvaler, der hvert år fra november 

til maj opholder sig i hawaiiansk farvand, inden 

de migrerer til Alaska. De 

kommer for at yngle, føde 

og opfostre deres unger.

Det sker, at en 40 tons 

tung pukkelhval kaster sig 

næsten lodret op i luften, 

drejer en halv omgang og 

plasker ned igen. Et syn, 

man nødigt vil gå glip af, 

og det er derfor en god 

idé at have en kikkert med 

hjemmefra, hvis I tager på hvalsafari, så I kan få 

alle detaljerne med.

Om eftermiddagen besøger vi det interessante 

Whalers Village Museum, der ligger i gåafstand 

fra vores hotel. I perioden fra 1825 til 1860 var 

Lahaina centrum for hvalfangst i Stillehavet, og 

museet fortæller historien set med en hvalfan-

gers øjne – det var mand-mod-hval og dermed 

et farligt erhverv. Museet har også en model af 

en hvalfangerbåd i naturlig størrelse.

Rejselederen arrangerer fællesspisning (dog for 

egen regning) om aftenen i de skønne, tropiske 

omgivelser for dem, der har lyst.

Dag 3. Maui, eventyrlig udflugt langs kysten 
til Hana med vandfald og hellige kilder 
En stor dag i naturen og en ægte Maui-ople-

velse venter os, når vi efter morgenmaden 

tager plads i bussen for at følge kystvejen rundt 

om det meste af Maui og køre ad den berømte 

Hana Highway med hundredvis af hårnålesving 

og et vandfald for næsten hvert sving.

Inden vi når ud på Hana Highway 

aflægger vi besøg i Paia, en surfer- 

og hippie-by, hvor de gamle butiksfa-

cader er malet op i friske farver, som 

man bliver glad af at kigge på. 

Køreturen til Hana går gennem jung-

lebeklædte dale, forbi knejsende klip-

per og henover 54 broer. Vi får udsigt 

til nogle af de strande og surfsteder, 

som har gjort Maui verdensberømt, bl.a. ved 

Kaumahina State Park og Keanae Lookout, og 

vi stopper naturligvis for gemme billedet på net-

hinden eller i kameraet.

Selve Hana, der har fået tilnavnet Heavenly 

Hana (himmelske Hana), er en lille historisk by, 

som har fostret adskillige legendariske hawai-

ianske høvdinge, hvoraf Pi’ilani samlede hele 

Maui under sig i det 14. århundrede. Vi læg-

ger vejen forbi Hasegawa General Store, en 

Her modtages vi 
med den traditio-
nelle Lei-hilsen, 
hvor en smuk 
blomsterkrans læg-
ges om vores hals
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MAUI

Det første stop på vores øhop er Maui. Her bor 
der ca. 165.000 mennesker, og øen er prop-
fyldt med højdepunkter, som den berømte 
Hana Highway, Haleakala-nationalparken, 
små hyggelige kystbyer og den gamle hval-
fangerby Lahaina. Fra november til maj boltrer 
de kæmpestore pukkelhvaler sig i havet ud for 
øen, og det er muligt at tilkøbe en sejltur ud 
i bugten for at betragte de mægtige hvaler.
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Hawaii er synonymt med surfing. De store bølger er perfekte til sporten, som blev ”opfundet” af 
Duke Kahanamoku i starten af 1900-tallet.

Paia på Maui er en skøn surfer- og hippieby, hvor de gamle 
butiksfacader er malet i friske farver, der glæder øjet.

den oprindelige hawaiianske befolkning, som 

har foretaget pilgrimsvandringer for at opleve 

solopgangen på toppen siden tidernes morgen.

Vulkanen var senest i udbrud i midten af 

1700-tallet, og krateret herfra er op til 

1.000 meter dyb og hele 50 km2 stort. 

Det er et spektakulært syn – et måne-

landskab i grå, grønne, røde og brune 

nuancer, alt efter lyset. 

Ved Pu’u’ula-udsigtspunktet har vi 360 

graders panorama, og herfra kigger vi 

måske ned på skyerne, og hvis vejret 

er klart, kan vi se naboøerne Lanai og 

Molokai mod nordvest, og måske kan vi 

skimte Oahu i samme retning. Mod syd-

øst kigger vi på Hawaii Big Island.

Vel nede fra krateret skal vi stifte bekendtskab 

med noget af øens unikke fauna og flora. Fra 

planteriget ser vi bl.a. de smukke proteablom-

ster – en af verdens ældste blomster, som dog 

først dukkede op på Maui i 1970’erne, og vi kan 

være heldige at se en række smukke fugle, her-

under hawaiigåsen, som er ørigets nationalfugl.

Efter en tur ”på månen” kører vi til Lahaina, 

den gamle hvalfangerby som også var ørigets 

hovedstad frem til 1845. Byen var centrum for 

hvalfangst ikke bare i Hawaii men i hele Stille-

havet, og herudover har rigets konger og dron-

ninger haft et godt øje til byen.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

købmandsbutik ejet af samme familie gen-

nem generationer. Her køber turister og lokale 

de såkaldte pareau’er, den berømte slå-om-

sarong, som er typisk for Hawaii og hele Stille-

havsområdet, og måske 

noget af øens fremra-

gende kaffe – en god 

souvenir eller gave til 

dem derhjemme.

Vi runder kysten og 

kører sydpå, og ved 

Wailua og Ohe’o stop-

per vi ved nogle af de 

utallige vandfald og et 

par hellige kilder og får 

måske mulighed for at 

bade i naturlige pools under vandfaldet – her 

er regnskovsstemningen helt eventyrlig. 

Herefter følger vi vejen rundt om Haleakala-

nationalparken, og ved aftenstid er vi tilbage på 

vores hotel. Når vi lægger hovedet på puden, 

bliver det nok med billeder af Mauis spektaku-

lære natur på nethinden.

Dag 4. Maui, udflugt til Haleakala-vulkan-
krateret og besøg i hvalfangerbyen Lahaina
Når lyset er brudt frem og vi har spist morgen-

mad, tager vi plads i bussen for at køre til Mauis 

berømte sovende vulkan, Haleakala. Navnet 

betyder Solens Hus, og det med sine godt 3000 

meter øens højeste punkt. Stedet er mytisk for 

Omkring 1840 var hvalfangerindustrien på sit 

højeste, og her besøgte hundredvis af skibe 

byens havn hvert år. Efter 1860 gik det nedad 

for erhvervet, og sukkerrørsdyrkningen blev den 

økonomiske drivkraft, indtil turismen tog over.

Vi går en tur i det historiske centrum, fornem-

mer stemningen og ser de historiske bygninger, 

herunder rets- og toldbygningen fra 1859 med 

eget fængsel til de mange smuglere, der også 

var en del af hvalfangerperioden. Når vi træn-

ger til skygge, går vi ind på Banyan Tree Square, 

hvor 16 kæmpetræer har skabt en hel lille skov 

med en særlig magisk stemning. 

Hvis tiden tillader det, har vi noget tid på egen 

hånd til at udforske butikker, gallerier, restau-

ranter og cafeer, inden vi sidst på eftermiddagen 

kører tilbage til hotellet – måske kan vi nå en 

tur i havet inden den berømte hawaiianske 

solnedgang, som er særligt betagende her på 

vestkysten af Maui.

Dag 5. Maui - Hawaii Big Island 
Vi har en rolig start på dagen og nyder måske 

morgenmaden lidt senere, end vi har gjort de 

sidste par dage, og herefter kører vi til lufthav-

nen for at flyve den korte strækning til Hawaii 

Big Island sidst på formiddagen.

Vi indlogerer os på Kona Beach på øens vest-

kyst – stedet hvor den berømte originale Iron-

man-konkurrence finder sted hvert år i oktober. 

Det er et spek-
takulært syn - et 
månelandskab i 
grå, grønner, røde 
og brune nuancer, 
alt efter lyset
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HALEAKALA NATIONAL PARK

Mauis berømte sovende vulkan, Haleakala, lig-
ger i godt 3.000 meters højde og er øens højeste 
punkt.  Den dækker et område på 50 km2 og lig-
ner nærmest et månelandskab med sine grå og 
brune nuancer. Navnet betyder Solens Hus, og 
vulkanen har mytisk betydning for Hawaiis oprin-
delige befolkning, som har foretaget pilgrimsvan-
dringer til toppen siden tidernes morgen. Vulka-
nen var sidst i udbrud i midten af 1700-tallet.
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Thurston Lava Tube på Big Island er en tunnel skabet for 500 år siden af flydende lava. 
Tunnelen er kunstigt oplyst, og vi går ind gennem den for at beundre naturens kræfter. 

Den vulkanske jord giver god grobund for afgrøder, og vi kommer til at 
smage mange eksotiske frugter på vores rejse.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

Her svømmer man 3,8 km i havet ved Kona 

Beach, cykler 180 km og slutter med et mara-

ton på 42,2 km. Denne præstation overlader vi 

trygt til andre - vi holder fri resten af dagen i de 

behagelige omgivelser.

Dag 6. Hawaii Big Island, på vulkaner 
i Volcanoes National Park
I dag skal vi det meste af øen rundt, og vi 

begynder med en smuk køretur langs Kona-

kysten til Kelalakekua Bay, hvor strande med 

sort vulkansand ligger 

som perler på en snor.

På vejen skal vi besøge en 

kaffeplantage, der dyrker 

den højt besungne Kona-

kaffe – noget af den 

dyreste kaffe i verden. 

Kaffebuskene vokser på 

skråningerne mellem høj-

landet og havet, og det 

er klimaet og jordbunden, der giver den særligt 

gode smag. Kaffen koster op til 350 kr. kiloet i 

Danmark, så måske kan kaffe-entusiaster gøre 

en god handel her.

Dagens højdepunkt bliver nok besøget i Vol-

canoes National Park, som naturligt nok er på 

UNESCOs liste over verdensarv. Hvor det var 

sovende vulkaner i måneagtige landskaber, vi 

så på Maui, så er det i dag i høj grad aktive vul-

kaner, vi skal besøge. Vulkanerne i parken har 

været aktive i hundredtusindvis af år, og den 

giver til stadighed geologer indsigt i, hvordan 

øen er dannet. 

Der er fem vulkaner i parken, og de to mest 

kendte er Mauna Loa, der ligger i næsten 4.200 

meters højde og menes at være den største vul-

kan i verden, samt Kilauea, en såkaldt skjold-

vulkan der ligger i ca. 1.200 meters højde og er 

den mest aktive vulkan i parken. Vi koncentrerer 

os om sidstnævnte, der har været 

i næsten konstant udbrud siden 

1984.

Det er uforudsigeligt, hvordan 

lavaen bevæger sig den dag, hvor vi 

er på besøg, men lavaen fra denne 

vulkan springer ikke eksplosionsag-

tigt men kryber stille og roligt fra 

krateret og ned mod havet. Ifølge 

traditionel hawaiiansk spiritisme er 

Kilauea hjem for gudinden ved navn Pele – en 

historie vi kan fordybe os i, når vi besøger Jag-

gar Museum ved Halemaumau Viewpoint. 

Ved forskellige andre udsigtspunkter kigger vi 

ud over naturens vidundere i form af såkaldte 

steam vents, hvor vand damper fra sprækker i 

undergrunden, vi kører gennem irgrønne breg-

neskove og besøger Thurston Lava Tube, en 

tunnel skabt for 500 år siden af flydende lava. 

I dag går man ind gennem den kunstigt oplyste 

tunnel og undres over naturens kræfter. 

Vulkaner skaber frugtbar jord, og vi vil derfor 

se smukke orkideer og flamingoblomster på 

vej ud til kysten ved Hamakua. Vi tager også et 

kig Parker Ranch – Hawaiis ældste kvægfarm, 

hvis historie på mange måder afspejler Hawaiis 

historie. Vi er tilbage på Kona Beach først på 

aftenen efter en begivenhedsrig dag.

Dag 7. Hawaii Big Island, afslapning og mu-
lighed for et formidabelt kig ud i universet
Man kan ikke tage til Hawaii uden at have tid 

til at nyde de skønne strande, og derfor har vi 

i dag lagt noget fritid ind i programmet. Vi bor 

ned til stranden, og mange har måske lyst til at 

svømme en tur, finde sig en liggestol og nyde 

solens stråler, mens andre foretrækker skyggen 

under en palme i selskab med en god bog.

I løbet af dagen går vi en tur i Kailua-Kona og 

besøger byens kongelige residens, der er nabo 

til hotellet – her holdt kong Kamehameha ferie 

i 1800-tallet. Herudover er antallet af souve-

nirshops i byen ganske overvældende, så vi kig-

ger også lidt på butikker i hvert vores tempo 

- måske man skal have en stormønstret hawaii-

skjorte med hjem til minde om rejsen.

Som tilkøb til rejsen har man mulighed for intet 

mindre end et kig ud i universet: I kører fra 

Mauna Loa, der ligger 
i næsten 4.200 meters 
højde menes at være 
den største vulkan i 
verden
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BIG ISLAND
Der er små 200.000 indbyggere på Hawaii Big 
Island, og de har masser af smuk natur omkring 
sig. Øens mest kendte seværdighed er Volca-
noes National Park, som også er UNESCO-ver-
densarv. Vulkanerne i denne nationalpark har 
været aktive i hundredtusindvis af år, og lavaen 
flyder stille og roligt fra krateret og ned mod 
havet. Nationalparken er ifølge hawaiiansk 
mytologi hjemsted for gudinden Pele. På Big 
Island dyrkes den verdensberømte konakaffe – 
en god souvenir at bringe med hjem.
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havets overflade op i de alpine højder mere end 

4.000 meter oppe og har undervejs første par-

ket landskabets dramatiske diversitet. I spiser 

middag i det fri undervejs – en pause, der også 

fungerer som akklimatisering, inden I når top-

pen i ca. 4.200 meters højde. Herefter kører I 

det sidste stykke op ad Manua Kea, Hawaiis hel-

ligste bjerg og gudernes rige ifølge hawaiiansk 

mytologi. På toppen møder et imponerende syn 

jer: 13 kæmpe teleskoper bygget gennem de 

seneste 45 år af internationale rumforskere.

Disse teleskoper er lukket for offentligheden, 

og temperaturen heroppe taget i betragtning er 

I nok også tilfredse med at køre lidt nedad igen 

til Manua Kea Visitor Information Station. Efter-

hånden som mørket falder på, stilles en række 

mindre teleskoper op på platformen, som er til 

fri afbenyttelse. 

En række frivillige guider, bl.a. astronomistu-

derende fra øens universitet, tilbyder deres 

hjælp, når I tager et spektakulært kig ud til uni-

versets stjerner og planeter. Hawaiis placering 

tæt på ækvator betyder, at mange af stjernerne 

på både den sydlige og nordlige halvkugle er 

synlige herfra – faktisk kan man se 85% af alle 

stjerner synlige fra jorden herfra – det er ene-

stående i verden! Manua Kea har 340 stjerne-

klare nætter om året, så I har de bedste mulig-

heder for at få en enestående oplevelse. 

HAWAIIS SKØNNE STRANDE

Måske kommer man kun til Hawaii én gang i livet, 
og det er vigtigt, at der også er tid til at slappe af 
mellem de mange spektakulære oplevelser. Vi har 
god tid på alle fire øer, og de dage, hvor vi flyver 
til et nyt sted, har vi ikke andet end flytning på 
programmet, så vi har tid til at finde os til rette 
på det nye sted, gå en tur i vandkanten, købe en 
frisklavet smoothie og betragte sceneriet.
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Napalikysten på Kauai er bjergtagende smuk og opleves allerbedst oppefra. Det er muligt at tilkøbe en 
helikoptertur og således få det hele med.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

Bemærk, at denne udflugt kræver et godt hel-

bred, da man kommer helt op i 4.200 meters 

højde, hvor luften er meget tynd, og hvor der er 

meget koldt. I låner varme frakker og handsker 

af arrangørerne, så I behøver ikke pakke vinter-

tøj i kufferten.

Dag 8. Hawaii Big Island - Kauai 
Det er blevet flyttedag igen, og efter god tid 

omkring morgenmaden kører vi til lufthavnen 

for at flyve mod nordvest til Kauai. Vi indlogerer 

os på et dejligt hotel ned til Coconut Beach på 

øens vestkyst og har resten af dagen til at sætte 

os ind i de nye omgivelser og nyde poolen eller 

stranden.

Dag 9. Kauai, udflugt til Fern Grotto, yndige 
kystbyer, Waimea Canyon og Napalikysten
Denne dag byder på endnu flere fantastiske 

oplevelser i naturen. Vi kører ad margueritruten 

rundt på øen og stopper naturligvis ved forskel-

lige udsigtsposter.

Første punkt på vores dagsorden er en rolig sejl-

tur på Weimeafloden - den eneste sejlbare flod 

i hele Hawaii. Mens vi sejler ca. 3,5 km mod 

strømmen, hører vi hawaiianske sange og nyder 

udsigten. Vi går i land og vandrer en kort tur 

gennem frodig regnskov for at nå frem til Fern 

Grotto (bregnehulen) - et af Kauais geologi-

ske vidundere. Her er luften tyk af vandperler 

og dufte fra de mange smukke planter. Lava-

hulen blev dannet for milioner af år siden og 

er især kendt sine for sine bregner, der vokser 

"omvendt" ud af klippevægen og danner et 

hængende loft.    

Herefter kører vi til sydky-

sten for at besøge Poipu 

Beach – et skønt sted 

med en del lækre resorts 

og et par smukt anlagte 

golfbaner. Det er dog ikke 

golfbaner, men et lille 

naturvidunder, der bringer 

os på disse kanter – det 

såkaldte Spouting Horn, et 

blæsehul ved klippekysten 

hvorfra havet spyr en kraf-

tig stråle flere meter op i luften. 

Der er en lavatunnel under overfladen, som 

vandet passerer igennem, og ifølge gam-

mel hawaiiansk overlevering blev et havuhyre 

engang fanget i tunnelen efter et opgør med 

en modig dreng, og det er dette uhyres klagen, 

man kan høre, og dets hvæsen, der skaber den 

kraftige stråle.

Vi skal også besøge et par yndige byer i dag: 

Hanapepe Town på øens sydkyst, hvis centrum 

flere gange er brugt som filmkulisse. Den er 

også kendt for at have været base for ameri-

kanske marinesoldater under 2. Verdenskrig og 

i 1950’erne, og man kan snildt forestille sig, at 

der har været et leben uden lige i byen på det 

tidspunkt. Næste kystby er Waimea Town - det 

var heromkring, at Kaptajn Cook som den før-

ste europæer etablerede kontakt 

med den hawaianske befolkning i 

januar 1778. 

På den nordvestlige del af øen 

besøger vi Waimeakløften, som 

er omkring 16 km lang og op til 

1 km dyb. I bunden løber Wailua-

floden, som vi sejlede på tidligere 

i dag. Udsigten over Waimeakløf-

ten minder om den, man kan se 

ved Grand Canyon i Arizona, USA. 

Kløften blev dannet ved kollapsen af Kauais 

oprindelige skjoldvulkan samt ved erosion gen-

nem mange årtusinder. 

Det er et must at se Napalikysten, når man er 

på Kauai. Vi kører derfor ud til Kalalau Lookout 

for at beundre det eventyrlige sceneri, som er 

synonymt med Hawaii: stejle, irgrønne klipper, 

der falder dramatisk ned mod havet, kridhvide 

strande og det azurblå hav. Man fornemmer, at 

denne bjergtagende natur er formet gennem 

millioner af år og bliver ganske ydmyg ved tan-

ken. Fra udsigtspunktet er det muligt at se dele 

Hawaiis placering tæt 
på ækvator betyder,  
at mange af stjernerne 
på både den sydlige 
og nordlige halvkugle 
er synlige herfra
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Opaekaa-vandfaldet på Kauai er 46 meter højt og flyder med samme kraft året rundt. Spouting Horn, Kauai: Ifølge gamle overleveringer er det  
et uhyre, der er fanget i undergrunden, der spyr vand op  
 efter have tabt et slag mod en modig lille dreng -  
 en hawaiiansk udgave af David og Goliat-historien.

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

af Napalikysten - ønsker man at se hele stræk-

ningen fra oven, vil der være mulighed for at til-

købe en helikoptertur på dag 10. Vi er hjemme 

igen sidst på eftermiddagen og kan nyde en lun 

tropeaften på hotellet.

Dag 10. Kauai, fridag på stranden, 
mulighed for en flyvetur og Luau-fest
Vi har en fridag på stranden i dag til at nyde 

omgivelserne, sole os, læse og hvad vi ellers 

har lyst til. Der er mulighed for at tilkøbe en 

ekstra udflugt, som i den grad hører ind under 

oplevelser for livet. Udflugten er en flyvetur med 

helikopter på ca. 1 time ud over Napalikysten 

for at betragte det fantastiske sceneri fra oven.

I flyver langs kysten forbi hvide sandstrande 

og henover de dybe dale, som i tidernes mor-

gen var beboet af oprindelige folk. I passerer 

Waimeaakløften og Mount Waialeale, alt imens 

piloten fortæller legender om de tidlige folke-

slag, der efterlod sig spor i form af hellige og 

ceremonielle pladser på lavaterrasser på de 

stejle skrænter. Det kilder måske i maven under-

vejs, og med vandfald, irgrønne klippesider og 

dybe dale på nethinden flyver I tilbage til basen.

Om aftenen venter en stor kulturel oplevelse, 

når vi skal til traditionel Luau-fest hos Smith-

familien, der i fire generationer har inviteret til 

fejring af The spirit of Aloha i deres have, der 

ligger i Wailua River Valley. Når vi ankommer 

sidst på eftermiddagen, har vi mulighed for at 

gå en tur i den frodige have og for at kigge kok-

ken over skulderen for at se, hvordan man tilbe-

reder en saftig flæskesteg i en underjordisk ovn.

Før middagen serveres der 

drinks, mens familien synger 

og spiller hawaiianske sange, 

og herefter åbner en overdå-

dig buffet med føromtalte svi-

nekød, oksekød tilberedt på 

japansk vis, kylling og fisk samt 

masser af friske grøntsager, 

salater og en tropisk dessert. 

Hawaiis etniske mangfoldighed 

kan således aflæses direkte på aftenens buffet.

Efter middagen skrues der op for underholdnin-

gen i form af et danseshow med yndefuld hula-

dans samt polynesisk trommedans og ilddans, 

der oprindeligt kommer fra andre øer i Stilleha-

vet som Samoa og Tahiti.

Dag 11. Kauai, udflugt til Opaekaa-
vandfaldet og nordkysten
Endnu engang skal vi ud i Kauias vidunderlige 

natur, denne gang til øens berømte nordkyst.

Vi følger den meget afvekslende margueritrute 

forbi forvredne bjergtoppe, frodige taro-marker 

(en spiselig kartoffelagtig plante), eventyrlige 

strande og spektakulære klipper ned mod havet. 

Vi passerer bl.a. Princeville, et meget friseret 

område med dyre resorts, der ofte bruges som 

film location, og Kilauea Lighthouse, et fyrtårn 

bygget i 1913, der ligger malerisk yderst på en 

pynt - midt i et fuglereservat. 

I Hanalai kigger vi på mon-

sterstore bølger og er måske 

heldige at se atleter i alle 

aldre forsøge at tæmme 

dem (byen har ry for at til-

trække modne surfere, der 

nægter at blive voksne). 

Et af dagens højdepunkter er 

besøget ved det mægtige Opaekaa-vandfald, en 

del af Wailuafloden som vi betragtede oppefra 

på dag 9, da vi besøgte Waimea Canyon. Vand-

faldet består faktisk af flere fald og er ca. 12 

meter bredt og 46 meter højt. Det flyder med 

samme kraft hele året, og der er et rigtigt godt 

udsigtspunkt direkte overfor faldet, så vi får en 

god vinkel at fotografere fra. Vi holder naturligvis 

et passende antal fotostops på vores tur og vi er 

tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen.

Dag 12. Kauai - Oahu, indkvartering 
på Waikiki Beach i Honolulu 
Vi bliver på hotellet på Coconut Beach indtil efter 

frokost, hvor vi kører til lufthavnen for at flyve 

Efter middagen skrues 
der op for under-
holdningen i form af 
et danseshow med 
yndefuld huladans
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KAUAI

Kauai er med kun ca. 72.000 indbyggere den mindste 
af de øer, vi besøger. De største seværdigheder her 
er Waimeakløften og Napalikysten – vi har fuldt 
program i den smukke natur, og vores kameraer 
vil bugne med billeder efter køreturene rundt på 
øen. På Kauai stifter vi også bekendtskab med den 
hawaiianske kultur ved en lokal Luau-fest, hvor vi 
hører musik og overværer den yndefulde huladans.
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OAHU

Sidste ø på vores rejse er Oahu med Honolulu, 
som er tidligere præsident Barack Obamas 
fødeby. Der bor små 1,1 mio., hvoraf langt de 
fleste bor i Honolulu. Vi bor ved den verdens-
berømte Waikiki-strand, der summer af liv. Her 
kan vi iagttage surfere på vandet, og feriestemte 
amerikanere på stranden, der drikker eksotiske 
drinks. Til den alvorlige del af festen hører et 
besøg ved Pearl Harbor, USA’s flådestation, der 
blev lagt i ruiner af japanerne i 1941.



15

Hawaii - paradiset i Stillehavet
15 dage

til Oahu. Her kører vi til Honolulu, hvor Hawaiis 

måske mest berømte strand, Waikiki Beach, 

venter på os. Vi skal bo ca. midt på stranden, og 

det er oplagt at gå en tur i vandkanten, så snart 

vi har sat kufferterne på værelset, og måske gå 

hen og se statuen af Duke Kahanamoku, som 

vandt adskillige olympiske guldmedaljer i svøm-

ning for Hawaii i starten af 1900-tallet, og som 

anses for at være surfsportens fader. 

Der er nok at kigge på her, hvor de dygtige og 

frygtløse surferne tæmmer bølger, mens der 

undervises i huladans inde på land og rystes 

farverige drinks i barerne – og det er oplagt at 

nyde en drink i solnedgangen.

Dag 13. Oahu, besøg i USA's eneste konge-
palads, udsigt over Honolulu og udflugt til 
Pearl Harbor
Efter morgenmaden er vi klar til at tage på en 

udflugt i Honolulus historiske kvarter. Vi kigger 

indenfor i USA’s eneste kongepalads, Iolani 

Palace, hvor de to sidste monarker i Hawaiis 

kongerige boede fra 1882 til 1893: kong 

Kalakaua og hans søster og efterfølger, dron-

ning Liliuokalani. Kongedømmet blev væltet 

efter uroligheder i 1893, hvor en amerikansk 

provisorisk regering overtog styret, og dronnin-

gen blev sat i husarrest i sit soveværelse.

Vi besøger Kawaia Church, den første kristne 

kirke i Hawaii bygget i 1842, og et fint lille 

museum, der viser, hvordan missionærer fra 

New England ankom til øriget i 1820’erne og 

introducerede kristendommen, indførte skrift-

sproget, offentlig uddannelse, vestlig medicin 

og ikke mindst det moderne demokrati. 

Tæt på står en fin bronzesta-

tue af kong Kamehameha I, 

der forenede Hawaii i 1810, og 

som ifølge legenden blev født i 

1758, da Halleys komet passe-

rede over Hawaii og derfor var 

forudbestemt til at blive en stor 

høvding. Og så slutter vi på top-

pen: Vi tager en dyb indånding 

og kæmper os op ad de 327 

trin til Diamond Head-krateret i 

230 meters højde, hvorfra vi har 

en fabelagtig udsigt over Oahus 

sydøstlige kyst fra Koko Head til Waianae.

Herefter skal vi tilbage i historien med et besøg 

ved Pearl Harbor vest for Honolulu, hvor vi hører 

den spændende og hjerteskærende historie om 

et af de mest berømte og afgørende slag i 2. 

verdenskrig.

Tidligt om morgenen søndag den 7. december 

1941 gennemførte den japanske flådestyrke et 

nøje planlagt og meget overraskende angreb 

på USA’s flådebase i Pearl Harbor. Omkring 350 

bombefly blev sendt afsted fra hangarer i Stille-

havet, og det lykkedes at sænke fem amerikan-

ske slagskibe og beskadige yderligere tre skibe. 

Herudover blev mere end 180 amerikanske fly 

på en nærliggende base ødelagt, og angrebet 

kostede mere end 3500 amerikanske og kun 

ganske få japanske soldater livet. Dagen efter 

erklærede USA Japan krig og 

gik dermed ind i 2. Verdens-

krig på de allieredes side. 

Vi ser en film, der giver hele 

historien om den tragiske 

hændelse og besøger det 

smukke mindesmærke for 

1117 søfolk på slagskibet 

USS Arizona, som er bygget 

spektakulært henover skibs-

vraget. Herudover passerer 

vi en kirkegård med en impo-

nerende beliggenhed oven 

på Bunchbowl-krateret – det sidste hvilested 

for soldater faldet i kamp et sted i Stillehavet.

Vi har nu fortjent en afskedsmiddag, som vi 

indtager omkring Waikikistranden, mens vi gen-

oplever minder fra en forhåbentlig enestående 

rundrejse i Hawaii.

Dag 14. Oahu og hjemrejse
Vores hjemrejse begynder sidst på formidda-

gen, og vi flyver hjem via USA og en lufthavn i 

Europa med ankomst til Danmark dagen efter.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Vi tager en dyb ind-
ånding og kæmper 
os op af den 327 trin 
til Diamond Head-
krateret i 230 meters 
højde, hvorfra der er 
en fabelagtig udsigt

Vi går op ad de 327 trin til Diamond Head-krateret uden for Honolulu 
for at nyde udsigten over byen. 

Dette smukke mindesmærke ved Pearl Harbor er bygget oven på vraget af USS Arizona.
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