ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

HAWAII

Paradís del Pacífic
Sortida especial: 17 d’octubre 2019
12 dies | Dif. Horaria -12h | Cal autorització de viatge ESTA
ITINERARI: HONOLULU - MAUI - ILLA GRAN DE HAWAII
PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional dels Volcans de Hawaii
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DIA 1. BARCELONA - HONOLULU
Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida
del vol en direcció a Honolulu. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. Trasllat a
l’hotel, que està situat a la famosa zona costanera de Waikiki. Sopar (lliure) i allotjament.

DIA 2: (HONOLULU) PEARL HARBOR - VISITA A LA CIUTAT
Esmorzar. Sortirem al matí per conèixer l'illa Oahu i Honolulu, la capital de l'estat de Hawaii.
Visitarem Pearl Harbor, lloc de l'atac japonès a 1941 que va provocar l'entrada dels EUA a la
Segona Guerra Mundial i seguirem amb el tour de la ciutat de Honolulu: el Palau Iolani (l'únic
palau reial als Estats Units), l'església Kawaiahao, la Biblioteca Estatal, l'estàtua del rei
Kamehameha, Honolulu Hale (l'ajuntament) i Mission Houses. Dinarem en algun punt de la
ruta. Tornarem a l'hotel. Sopar (lliure) i allotjament.

DIA 3: (HONOLULU) DIAMOND HEAD - HALONA BLOW HOLE
Després de l'esmorzar explorarem l'illa, parant a
llocs emblemàtics i fotogènics. Veurem el cràter
volcànic de Diamond Head i el seu mirador i la
badia Hanauma, un dels millors llocs per
busseig. Malgrat els hawaians coneixen la
muntanya com Lē‘ahi, perquè la forma del cim
de la carena s'assembla a la de l'aleta dorsal de
la tonyina, el nom de Diamond Head li van
donar els mariners britànics al s. XIX, quan van
confondre els cristalls de calcita incrustats a la
roca amb diamants.
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A continuació visitarem Halona Blow Hole,
un bufader entre formacions rocoses, i les
platges Sandy i Makapu'u. Acabarem el tour
amb les vistes des del mirador de Nu'uanu
Pali, des d’on podrem gaudir les formacions
escarpades de Koolau i la frondosa
Windward Coast . Dinar en algun punt de la
ruta. Tornarem a l'hotel.
Sopar (lliure) i allotjament.

DIA 4: HONOLULU - MAUI
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per volar a Maui, la segona illa més gran de l’arxipèl·lag. Segons
la llegenda, l’illa porta el nom del semidéu Maui. Aquest heroi, conegut en diferents llocs de la
Polinèsia, va crear les illes pescant-les del fons del mar. Des del cel es pot observar que la
forma de la illa està totalment condicionada pels dos volcans principials, units per un istme: el
Mauna Kahalawai i el Haleakala (més jove, i de 3.050 mt. d’altitut). El clima a l’illa és molt
variable, segons l’orientació respecte els vents alisis i l’altitut.
Arribada i trasllat a l'hotel. Dinarem en grup. Gaudirem d'unes de les platges més famoses
dels EUA. Sopar (lliure) i allotjament.
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DIA 5: (MAUI) VALL DE IAO - LAHAINA
Esmorzar. Avui farem una sortida
per conèixer l'illa de Maui,
començant per la visita a l’exuberant
Vall de Iao, custodiada pels seus
elevats cims de color maragda.
Situat a Central Maui, a l'oest de
Wailuku, aquest tranquil parc de
1619 hectàrees i 16 quilòmetres de
longitud alberga un dels monuments
més reconeixibles de Maui, l’agulla
Iao, de 366 metres. Aquest icònic
a ﬂ o ra m e n t ro c ó s c o b e r t d 'u n
mantell verd compta amb vistes del
rierol Iao i és una atracció ideal per
recórrer rutes de senderisme de
poca diﬁcultat i passejar.
A més de la seva bellesa tropical natural, el sagrat Iao Valley té una gran importància històrica.
Va ser aquí on, el 1790, en la Batalla de Kepaniwai, el rei Kamehameha I es va enfrontar amb
l'exèrcit de Maui en la seva missió d'unir les illes. Fins i tot amb la Iao Needle que va servir de
mirador, Kamehameha va derrotar a les forces de Maui en una ferotge batalla que ﬁnalment
va canviar el curs de la història hawaiana.
A continuació ens dirigim a Lahaina, ciutat històrica, antic centre de caça de balenes. Dinarem
en algun punt de la nostra ruta. Tornarem a l'hotel. Sopar (lliure) i allotjament.

DIA 6: (MAUI) HANA HIGHWAY
Esmorzar. Ens dirigim a recórrer l'espectacular Camí a
Hana, una carretera emblemàtica que permet
observar paisatges bonics del costat més inaccessible
de Maui. La Hana Highway (HI-360), de només 84
kilòmetres, té 620 corbes i 59 ponts. La carretera ens
portarà a través de florents boscos tropicals, cascades,
estanys per capbussar-se i espectaculars paisatges
marins.
Dinarem en ruta. Tornarem a l'hotel. Sopar (lliure) i
allotjament.
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DIA 7: MAUI - ILLA GRAN DE HAWAII
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport i vol a Kona, el principal aeroport de la Illa Gran. Dinar en grup.
Sopar (lliure) i allotjament.

DIA 8: (ILLA GRAN DE HAWAII) PARC NACIONAL DELS
VOLCANS DE HAWAII - FIL - CASCADES RAINBOW
Esmorzar. Dedicarem el dia al Parc
Nacional dels Volcans de Hawaii, inscrit al
Patrimoni UNESCO des del 1987. Veurem el
Kilauea, un dels volcans més actius del
planeta, el centre de visitants, les fumeres i
el mirador Kilauea Iki, des d'on podem
apreciar la vista a Mauna Loa, de 4.170
metres d’altitut i el volcà més gran del món.
Després de la visita més important de
l'arxipèlag, ens dirigirem a Fil, la capital de
l'illa i ciutat històrica. També visitarem les
cascades Rainbow. Dinar en grup en ruta.
Tornarem a l'hotel. Sopar (lliure) i
allotjament.

DIA 9: (ILLA GRAN DE HAWAII) PARC NACIONAL HISTÒRIC DE
PU’UHONUA - BADIA KEALAKEKUA
Esmorzar. Sortida per visitar el Parc
Nacional Històric de Pu'uhonua o
Honaunau, un lloc sagrat on ﬁns a principis
del s. XIX es refugiaven els vilatans que
havien violat la llei. Pararem a Royal Kona
Coﬀee per a una degustació de cafè hawaià.
Continuem amb la visita a la badia de
Kealakekua (on va ser assassinat el capità
Cook) i l'església pintada de St. Benedict.
Dinar en ruta. Tornarem a l'hotel. Sopar
(lliure) i allotjament.
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DIA 10: (ILLA GRAN DE HAWAII) TOUR
SUBMARÍ - ESPECTACLE LUAU
Esmorzar. Avui farem una sortida durant el matí per fer un tour
en submarí. Dinar en grup.
A la nit assistirem a un espectacle luau, un sopar-festa on
podrem degustar plats típics hawaianos acompanyats amb
balls i música tradicionals. Allotjament.

DIA 11: ILLA GRAN DE HAWAII - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prevista, ens traslladarem de l’hotel a l’aeroport, on agafarem el vol
de tornada. Nit a bord.

DIA 12: BARCELONA
Arribada a Barcelona i ﬁnalització dels nostres serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 6.245 €
Suplement individual: 1.430 €
Grup mínim: 6 persones. Places limitades a 16 persones.

EL PREU INCLOU:
• Vols internacionals Barcelona Honolulu i Kona - Barcelona amb
Lufthansa, en classe Turista.
• Vols domèstics Honolulu - Maui i Maui
- Kona.
• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport a
Honolulu, Maui i Kona.
• 10 nits d’allotjament en hotels
indicats, en habitació doble.
• Mitja Pensió: esmorzars en hotels, i
dinars en excel·lents restaurants
seleccionats locals o hotels.
• Sopar luau.
• Transport en autocar climatitzat
durant la ruta.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 10 o més viatgers.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de la guia Baraka.

En cas de grups de menys de 10 viatgers,
hi haurà assistència a l’aeroport de sortida
i guia local per a tot el viatge.
• Propines a guies locals i conductors.
• Servei de maleters en hotels.
• Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.
• Taxes d’aeroport.
• Documentació de viatge.
• Reunió prèvia al viatge.
• Autorització de viatge ESTA
• Consulteu suplement en classe business

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Despeses personals dels viatgers.
• Begudes en els àpats.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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VISITES INCLOSES
• Entrades i visites amb guia especialitzat a Pearl Harbor, Honolulu i el Parc Nacional
Històric de Pu'uhonua o Honaunau.
• Visita a la Vall d'IAO i recorregut pel Camí a Hana.
• Visita al Parc Nacional dels Volcans de Hawaii.
• Sopar - espectacle "Voyagers of the Paciﬁc"

HOTELS
• Honolulu: Hotel Hyatt Place Waikiki, 4**** o similar.

• Maui: Royal Lahaina Resort, 4**** o similar.
• Illa gran de Hawaii: Hotel Waikoloa Beach Marriott, 4**** o similar.
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers conﬁrmats.
S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 30 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 10 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. En cas de ser menys de 10 viatgers conﬁrmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport
de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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