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Aloha Havaj! Toto obdivované souostroví nabízí mnohem víc, než si ti, kteří 

tam nikdy nebyli, dokážou představit na základě  známých obrázků a 

opakujících se informací. Nelze ho také redukovat jenom na tanec Hula nebo 

na bacardi anebo dohněda opálené mladíky a dívky na surfech. 

Nikde na světě nenajdeme tak různorodou krajinu jako na tomto pacifickém 

řetězci ostrovů.  Pět ze šesti hlavních Havajských ostrovů jsou pro pěší turis-

ty opravdovým rájem. Mírné pobřežní oblasti s bílými písečnými plážemi, 

divoce rozeklané a zelenající se horské hřbety, rozmanitost sopečné krajiny, 

bujné deštné pralesy, tropické ovoce, to vše tvoří turistické eldorádo v jižní 

části Tichého oceánu. Souostroví s pohádkovou krajinou ukáže každému tu-

ristovi místa, která ho nadchnou a dokonce i ti, kteří se turistikou nezabýva-

jí, budou žasnout nad skrytými přírodními krásami. 
 

 

VEZMĚTE FOTOAPARÁTY, 

KAMERY A PŘIJMĚTE NAŠE 
POZVÁNÍ NA CESTU… 

POJEĎTE DO RÁJE… 

TAK TEDY: ALOHA HAVAJ! 
 

 

 

 

 

                    

                       

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ČESKÁ LÍPA 
  OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  

 ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  HHAAVVAAJJSSKKÉÉ  OOSSTTRROOVVYY  
  ((MMaauuii  ––  HHaawwaaiiii  ––  OOaahhuu))  

  

2.-16.dubna 2014 
  

 

 

 



 

         S OVýTem 

HAVAJSKÉ OSTROVY (Maui-Hawaii-Oahu) 
 

 

      sraz účastníků   
    ve středu 2.dubna 2014 v  05.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze  v Terminálu 2 

      u odletů letadel do států EU (poblíž informačního stánku ČSA). 

 

    program akce  
 

 

       1.den – středa 2.dubna 2014: odlet z Prahy letadlem 

společnosti  ČSA v 07.00 hodin do Amsterdamu (přílet v 08.35 

hodin, doba letu 1:35 h). Zde přestup a v 9.50 hodin odlet leta-

dlem společnosti KLM do Los Angeles. Vzhledem k časovému 

posunu (-9 h) přílet do Los Angeles v 11.50 h (doba letu 11:00 

h) a odlet z Los Angeles v 17.53 hodin letadlem společnosti 

Delta Air Lines na ostrov Maui na letiště v Kahului. Předpo-

kládaný přílet je v 20.23 hodin místního času (-12 hodin oproti 

ČR, doba letu 5:40 h). Po příletu do Kahului odbavení na letišti, převzetí mikrobusu a přejezd  do místa ubyto-

vání, do oblasti Lahainy. Pozdě večer dojezd na hotel, po příjezdu do hotelu ubytování a nocleh.,  

        2.den – čtvrtek 3.dubna 2014:  po krátkém odpočinku 

(vzhledem k časovému posunu se nám nebude stejně chtít spát)  

pojedeme pozorovat východ slunce na Havaji… Autem vyjedeme 
do národního parku HALEAKALA, abychom byli svědky jedinečného 

probuzení se v ráji… POZOR! Nezapomeňte vzít s sebou TEPLEJŠÍ 

OBLEČENÍ, při čekání na východ slunce může být pěkná zima (i pod 

bodem mrazu)! A od této chvíle také platí být až do konce akce neustále 

vybaven fotopřístroji a nejlépe i dalekohledy. Máte-li, nenechávejte je 

doma.  

Po této úchvatné podívané výjezd na vrchol Heleakaly (3055 m n.m.), 

krátká pěší procházka  okolo rostoucích květin silversword, česky mečo-

list stříbrný - stříbrné meče, květiny, které rostou jen zde a v Himálaji - a 

s výhledy do údolí sopek. Dopoledne zastávka v botanické zahradě a 

poté cesta po vyhlídkové silnici vedoucí lávovými poli, otočka u 

HUIALOHA CHURCH. V průběhu dne možnost koupání na divokých lávových plážích., odpoledne návrat do místa 

ubytování v oblasti Lahainy a odpočinek, třeba na zdejší pláži., nocleh., 

        3.den – pátek 4.dubna 2014: dopoledne cca 2-hodinová prohlídka velice pěk-

ného, historického, města LAHAINA. Kdysi bylo toto město i hlavním městem 

Havajských ostrovů, a také významným přístavem. Najdeme zde největší koncentraci 

historických budov na Havaji. Podíváme se do přístavu, k zbytkům staré pevnosti, k 

původnímu vězení, na náměstí se starým soudním dvorem, které téměř zcela zaplňuje 

jediný strom, banyán., a také k nejpopulárnější hospodě přístavního města – k taverně 

Pioneer Inn. Odpoledne se vydáme na vyhlídkovou jízdu po západní části ostrova 

Maui s četnými zastávkami na fotografování a s možností koupání na písečných 

plážích. Večer po návratu z naší cesty západní částí ostrova pak můžete prožít při 

kulturním představení „HAVAJSKÝ VEČER“, které je spojeno s ukázkami havaj-

ských tanců a zpěvů, vyprávění a pravou, polynéskou večeří. Nocleh., 

        4.den – sobota 

5.dubna 2014: tento den strávíme na jedinečné 

VYHLÍDKOVÉ SILNICI DO HANY. Kopíruje severní 

pobřeží Haleakaly a patří k nejscéničtějším silnicím nejen na 

Havaji, ale na světě vůbec. Scenerie, které se objevují za 

každou ze 620 zatáček, nutí k zastavení na odpočívadlech a 

pláže s nejrůznějšími druhy písků lákají k procházkám. Téměř 

každý most překonávající hlubokou rozsedlinu s říčkou je 

doplněn vodopádem nebo kaskádou. To vše rámuje neuvěři-

telně bujný tropický prales. Na konci cesty stojí městečko s 

cukrovarnickou historií – HANA. Zde se otočíme a po stejné 

silnici pojedeme zpátky. Ale nuda to rozhodně nebude! Bě-

hem dne také zastávka s procházkou k některému z vodopádů 

a k lávové jeskyni… V podvečer zastávka v jedné z bývalých 

rybářských vesnic, v KEANAE. Večer pak návrat do stejného 

hotelu a nocleh., 



        5.den – neděle 6.dubna 2014: dopoledne návštěva ÚDOLÍ IAO VALLEY. Tady proběhla roku 1790 

krvavá bitva mezi Kamehamehou Velikým a Kalanikupulem, synem krále Maui Kahekiliho II. Po krátké pro-

cházce v tomto údolí přejedeme o kousek dál, do zahrad TROPIC PLANTAGE. Zde se za úplatu můžete projet 

vláčkem po zdejších plantážích a seznámit se s pěstováním exo-

tických květin a ovocných rostlin: najdeme zde ananasy, baná-

novníky, kokosy, cukrovou třtinu, mango, avokádo, kávu, guavu, 

orchideje, bugenvílie, makadamy... Čerstvé ovoce i květiny si 

zde můžete také zakoupit. Odpoledne zastávka s možností kou-

pání na plážích v oblasti KIHUI, v podvečer návrat do místa 

ubytování a nocleh., 

        6.den – pondělí 7.dubna 2014: celé dopoledne ještě mož-

nost pobytu na plážích ostrova Maui (vybereme si tu nejlepší 

z těch, které už budeme znát?). Cca ve 12.00 hodin odjezd na 

letiště v Kahului, odbavení (POZOR, při odletu je třeba zapla-

tit poplatek za odbavení zavazadla ve výši 17.-USD)  a ve 

13.37 hodin odlet letadlem společnosti Hawaiian Airlines na letiště Hilo na ostrově Hawaii., předpokládaný 

přílet ve 14.14 hodin (doba letu 37 minut), převzetí vozidla a přesun do hotelu v Hilu., ubytování, volno a 

nocleh.,       

       7.den – úterý 8.dubna 2014: snídaně v hotelu, poté celo-

denní výlet do kraje sopek. Velký ostrov, což je druhý název 

největšího havajského ostrova Hawaii, je tvořen pěti vulkány, 

z nichž pouze Kohala na severním okraji se považuje za vy-

haslou. Mauna Kea má statut dřímající sopky a ostatní tři – Hua-

lalai, Mauna Loa a Kilauea – jsou sopkami aktivními. Nejprve 

navštívíme HAWAII VOLCANOES  NÁRODNÍ PARK, jeho 

návštěvnické centrum, vyhlídky na živé sopky a projdeme se 

lávovými oblastmi. Po jedné silnici dojedeme také do místa, kde 

tato silnice končí. V minulých letech přes ní přetekla žhavá láva 

a vytvořila na ní třímetrovou barikádu. Odpoledne se vydáme 

naším mikrobusem na vrchol MAUNA KEA. O tom, že nejvýše 

položené místo na zeměkouli je vrchol Mount Everestu 

v Himálaji, dnes nikdo nepochybuje. Rozdílné jsou však názory 

na to, která je nejvyšší hora naší planety. V řadě publikací totiž 

můžeme najít tvrzení, že tento primát patří nejvyšší hoře Havaj-

ského souostroví, dřímající sopce Mauna Kea. Při měření od její 

základny na dně Pacifiku totiž dojdeme k hodnotě 10200 metrů. 

Mauna Kea – v původním jazyce Havajců Bílá hora -  vyčnívá 

celých 4025 metrů nad hladinu moře, nicméně její větší část je i 

tak pod jeho hladinou. Na vrcholu Mauna Key vyrostlo 13 astro-

nomických observatoří, je zde umístěn také nepřetržitý pozorova-

cí seismologický a varovný systém, jeden z nejhlavnějších po-

dobných systémů na světě. My vyjedeme až na samotný vrchol 

této hory, kde také počkáme až do západu slunce. Ještě před samotným výjezdem se zastavíme ve zdejším, veli-

ce zdařilém, návštěvnickém centru, pojmenovaném podle prvního havajského kosmonauta japonského původu 

Ellisona Onizuky. Je to potřebné i pro aklimatizaci organismu, protože na vrcholu sopky se snižuje obsah kyslí-

ku až o 40%. Pozdě večer návrat zpět do místa našeho ubytování a nocleh., 

       8.den – středa 9.dubna 2014: snídaně v hotelu a po ní návštěva 

farmářského trhu v HILU a zastávka u památníku sjednotitele Havaj-

ských ostrovů – Kamehamedy.  K obdivování toho toto město moc 

nenabízí, proto se vydáme raději na okruh po celém ostrově 

HAWAII. Čeká nás nejprve cesta po Scenic Road, po silnici vedoucí 

podél severní strany ostrova, a na ní několik zastávek na fotografování 

a pozorování velryb. Později dojedeme do místa WAIPIO VALLEY 

s jedinečnou vyhlídkou a vodopádem. V odpoledních hodinách pak 

zastávka v městě kovbojů – v městečku WAIMEA. Zde bude mož-

nost nákupu potravin a příp. i pozdního oběda.  V pozdějším odpoled-

ni dojedeme také do oblasti  KONY, která je proslulá  pěstováním 

kávy. Tato světoznámá značka se odtud vyváží do celého světa. Podí-

váme se i do historického parku HONAUNAU NATIONAL 

HISTORICAL PAK, který je nejvýznamnější archeologickou lokali-

tou Havaje. Večeře či podvečerní posezení na břehu moře nám dopřeje městečko KAILUA-KONA. Jedná se o 

příjemné letovisko na západním pobřeží ostrova Hawaii. Pozdě večer pak návrat do Hila na náš hotel a nocleh., 

       9.den – čtvrtek 10.dubna 2014: po snídani v 7.00 hodin ráno přejezd na letiště v Hilu, odbavení (POZOR, 

při odletu je třeba zaplatit poplatek za odbavení zavazadla ve výši 17.-USD)  a v 9.30 hodin odlet letadlem 

společnosti Hawaiian Airlines do Honolulu na ostrově Oahu., předpokládaný přílet v 10.21 hodin (doba letu 51  



minut), převzetí vozidla a přesun do města HONOLULU., odpoledne prohlídka města spojená s procházkou 

okolo radnice, státní knihovny,  Kapitolu – sídla parlamentu státu 

Hawaii, královského paláce Iolani, kostela Kawaihalo či věže Alo-

ha Tower.,   později volno v přístavu a v podvečer ubytování 

v hotelu v moderní části města poblíž nejznámější havajské pláže 

WAIKIKI. Možnost nákupů, procházky po promenádě, posezení 

v restauraci či kavárně…, nocleh.,       

         10.den – pátek 11.dubna 2014: dnes se vydáme na pláže 

ostrova OAHU. Pojedeme po vyhlídkové silnici, kdy po cestě 

můžeme pozorovat velryby. Příležitost bude i na koupání v oblasti 

pláží WAIMANALO BEACH. Hlavním bodem našeho programu 

bude ovšem odpolední i večerní návštěva POLYNÉSKÉHO 

KULTURNÍHO CENTRA, kde se budete moci seznámit praktic-

ky s celou Polynésií. Rozloha centra je asi 17 ha a je rozděleno na něko-

lik vesnic podle polynéských regionů. Patří mezi ně Havaj, Fidži, Tahiti, 

Tonga, Aoteora (tedy po našem Nový Zéland), Samoa, Markézy a Rapa 

Nui (Velikonoční ostrov). V typických stavbách pro každou zemi se 

střídá hudba s tancem, koná se zde také každodenní průvod kanoí. Hudba 

a tanec je také součástí večerního devadesátiminutového představení. 

Vstupné není malé (viz kapitola „Měna, doporučené kapesné“), ale určitě 

návštěvou Polynéského kulturního centra ne-

budete zklamáni. Součástí návštěvy je bez 

záruky také kino IMAX (v poslední době ne-

fungovalo). Večerní show plná barev, zvuků a 

ohnivých efektů je jedinečným zakončením 

každé návštěvy. Nocleh ve stejném hotelu ve 

Waikiki., 

         11.den – sobota 12.dubna 2014: tento 

den může být vysloveně relaxační, ostatně pláže v části WAIKIKI jsou k tomu dosta-

tečným důvodem. Celý den můžete právě tady využít k odpočinku a slunění se, máte 

možnost udělat si skutečnou havaj! Nicméně někteří i přes tuto možnost dáte přednost 

poznávání, proto se s vámi vydáme na pláže SUNSET BEACH v severní části ostrova 

Oahu. Ty jsou rájem surfařů, které právě tady můžeme také pozorovat. Vlny zde 

mnohdy dosahují až šesti metrů. Zastavíme se také na ananasových plantážích, kde 

budeme moci ochutnat zdejší plodinu, která se odtud vyváží do širého světa. Ananas 

patří k největšímu vývoznímu artiklu Havaje. Před návratem na pláže ve Waikiki (cca v 15.00-16.00 hodin) se 

ještě rozhlédneme z jedné z nejhezčích vyhlídek na ostrově – NUU PALI LOOCKUT. V podvečer a večer 

volno v letovisku WAIKIKI, pozorování západu slunce, nákupy apod. 

         12.den – neděle 13.dubna 2014: dopoledne návštěva skvělého BISHOP MUZEA na okraji Honolulu. 

Zde se jedná o jednoznačně nejlepší muzeum na Havaji s ukázkami historie Havaje i celé Polynésie. Odpoledne 

můžete strávit opět na plážích letoviska WAIKIKI nebo ho strávit na procházkách po Honolulu., nocleh ve 

stejném hotelu., 

         13.den – pondělí 14.dubna 2014:  náš poslední den na 

Havaji. Připomeneme si v něm nejtragičtější historii tohoto 

nádherného souostroví. Navštívíme PEARL HARBOR. 

Jedná se o přístav proslulý japonským náletem v průběhu 

II.svět.války. Prohlídka návštěvnického centra spojená s návštěvou 

muzea i s promítáním filmu o této události, možnost návštěvy pa-

mátníku potopeného křižníku Arizona (bez záruky), prohlídka 

válečné lodi Missouri, na které byla podepsána konečná kapitulace 

Japonska a tím ukončena II.světová válka či vojenské ponorky, 

kotvící v přístavu Pearl Harbour. Odpoledne výjezd k národnímu 

hřbitovu NATIONAL 

CEMETERY a pak na 

parkoviště pod horou DIAMONT HEAD, odkud vystoupáme na její vrchol, ze 

kterého se naskýtá panoramatický pohled na Honolulu a Waikiki.Nicméně tento 

pohled bude už skutečně i pohled poslední. 
Odlet letadla společnosti Delta Air Lines je z Honolulu ve 21.40 hodin, 

doba letu 5:18 h., 

         14.den – úterý 15.dubna 2014:  přestup na letišti v Los Angeles 

(přílet v 6.08 hodin, odlet letadla společnosti Delta Air Lines ve 13.50 

hodin), doba vzhledem k posunu času opět nočního letu 10:15 h)., 

         15.den – středa 16.dubna 2014:  přílet do Amsterdamu v 9.05 

hodin, odlet letadla společnosti KLM ve 12.10 hodin z Amsterdamu do 

Prahy. Přílet na Letiště Václava Havla v 13.40 hodin. 

 



 

Už školáci na základních školách vědí, že naše planeta je ze dvou třetin pokryta vodou. Vět-

šinu z těchto ploch tvoří hladiny pěti světových oceánů.m  V největším z nich, Tichém, se 

rozkládá obrovská zhruba trojúhelníková oblast asi tisíce ostrovů, nazývaná už od první 

poloviny 19.století Polynésie. 

V nejsevernějším vrcholu tohoto trojúhelníka leží skupina sopečných ostrovů, dnes většinou 

známá podle domorodého jména největšího z nich. 

Americká pevnina je odtud vzdálena přes tři tisíce kilometrů. Jen těžko bychom hledali jiné 

místo natolik vzdálené od světových kontinentů.  

Havajské souostroví je totiž považováno za nejizolovanější místo naší planety. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  a jen hezké zážitky z cesty po Havajských ostrovech… 

 

                                   KČT OVýT Česká Lípa  


