HAVAÍ, MUITO MAIS DO QUE PRAIAS
Quando as pessoas pensam em Havaí imediatamente imagens de lindas praias
ensolaradas e jovens dançando Hula. E na realidade Havaí é também isso. Mas, muito
mais também. Oito ilhas com oito diferentes personalidades. O mais alto vulcão
ativo do planeta. Montanhas com abruptas cristas moldadas pelo vento e pelas
chuvas de onde dezenas de cascatas despencam rumo ao mar. Praias de areia
branca. Praias de areia negra. Praias de areia verde!
Um dos melhores lugares para observação de estrelas com seus observatórios
astronômicos no topo do Mauna Kea que com 4205 metros é nevado no inverno. De
seu cume você pode assistir um deslumbrante por do sol ou, do oceano, olhar para os
nevados Mauna Kea e seu pico gêmeo Mauna Loa enquanto surfa ou faz um tour para
ver baleias.
A ilha de Kauai, a chamada ilha jardim, é geologicamente a mais antiga e as chuvas e
o vento a esculpiram até se transformar no deslumbre natural que é hoje enquanto
que na outra ponta do arquipélago havaiano a Ilha do Havaí ou Big Island como é
comumente chamada ainda está em formação. A lava desce espetacularmente
desembocando no oceano, mas neste processo destruindo estradas e ameaçando
comunidades no sul da ilha.
Oahu é a única ilha com uma verdadeira cidade. Honolulu e o mundialmente famoso
Waikiki com a maior concentração de hotéis do mundo!
Maui tem um dos melhores surfs e wind surfs do planeta e no Vulcão Halaekala você
se sente não somente no topo do mundo, mas como se estivesse na Lua.
A ilha de Molokai tem os mais altos penhascos enquanto que a pequena Lanai, no
passado uma enorme plantação, está tentando se adaptar ao mundo moderno e
buscando novos caminhos para sobreviver. A ilha de Nihau é de visitação proibida,
mas esta história vamos contar quando você estiver no Havaí...
Nestas duas semanas nós o levaremos para duas ilhas, Kauai e a Big Island. Em
Kauai, extremamente verde e fértil, vamos fazer uma linda caminhada pela Napali
Coast, fazer um trek no Waimea Canyon, também conhecido como o Grand Canyon
do Pacífico, assim como outras trilhas acima do Kalalau Valley. Você conhecerá a
cidade de Hanalei e se encantará com suas montanhas onde foi filmado o Jurassic
Park, assim como relaxar em suas lindas praias.
Percorreremos também sua irmã mais jovem, a Big Island, com seus intermináveis
campos de lava que se estendem por grande parte da Kona Coast. Hilo, no outro lado
da ilha recebe tanta chuva que você irá pensar que está em outra ilha. Visitaremos o
Volcano National Park onde faremos lindas caminhadas e observaremos as estrelas
no topo do Mauna Kea. Faremos um snorkel ou mergulho noturno com as mantas.
Havaí é estar em contato íntimo com a natureza e uma natureza em constante
mutação seja pelos vulcões, seja pela ação do mar e das chuvas. Se você achava que
uma viagem no Havaí era tomar sol em uma de suas lindas praias você se

surpreenderá. Prepare seu equipamento de montanha e se prepare para muitas
caminhadas. Lets go!

ITINERÁRIO RESUMIDO
1° Dia – Chegada a Poipo Kai em Kauai
2° Dia – Poipo Kai
3° Dia - Poipo Kai
4° Dia - Poipo Kai - Princeville
5° Dia - Princeville
6° Dia - Princeville
7° Dia – Voo de Kauai a Big Island. Traslado a Waikoloa
8° Dia - Waikoloa
9° Dia – Waikoloa
10° Dia – Waikoloa – Volcano National Park
11° Dia - Volcano National Park
12° Dia - Volcano National Park - Hilo
13° Dia - Hilo
14° Dia – Voo a Maui e traslado de ônibus e barco a Kahoolawe
15° Dia – Atividades em Kahoolawe
16° Dia – Atividades em Kahoolawe
17° Dia – Atividades em Kahoolawe
18° Dia – Traslado ao aeroporto (não incluído) e final da viagem

ITINERÁRIO DETALHADO
1° Dia – Chegada a Lihue na ilha de Kauai. Check in no hotel Aston em Poipo Kai
(traslado não incluído), encontro com o grupo e os guias.
2° Dia – Após um café da manhã cedo pela manhã faremos uma linda caminhada de
três horas de duração no Waimea Canyon. Ao terminarmos a caminhada seguiremos
em nossas vans para Port Allen onde almoçaremos (não incluído) para seguirmos
então para um passeio de barco com quatro horas de duração pela Napali Coast, um
dos trechos mais espetaculares de costa de todo o Pacífico. Este passeio de barco
é dependente de boas condições de clima. Hospedagem no hotel Aston.
3° Dia – Após o café da manhã partiremos com nossas vans a mais famosa vista de
Kauai, o Pu’u o Kila Lookout. Deste ponto poderemos avistar o Kalalau Valley Que se
situa paralelo a Napali Coast). Deste ponto iniciaremos nossa caminhada pela
Awa’awapuhi Trail de aproximadamente 10 quilômetros para um belvedere ainda
mais espetacular. Restante do dia livre para relaxar, nadar ou tomar sol.
Hospedagem no hotel Aston.
4° Dia – Seguiremos hoje para Princeville na costa norte de Kauai. A caminho
faremos várias paradas para desfrutar a linda natureza de Kauai. Tarde livre para
desfrutar uma das lindas praias da região. Hospedagem no Wyndham Ka 'Eo Kai
Hotel.
5° Dia – Pela manhã faremos uma linda caminhada pela Kalalau Trail com
aproximadamente 4 quilômetros de extensão. Seguiremos então para a praia de Ke’e
e a tarde seguiremos para uma das mais agradáveis cidades de Kauai, Hanalei. Este
é um dos melhores pontos de surf da ilha e se as ondas estiverem boas vale a pena
observar os surfistas desafiando as grandes ondas do Havaí. Hospedagem no
Wyndham Ka 'Eo Kai Hotel.
6° Dia – Dia livre para relaxar na praia, surfar ou para quem ainda tiver energia
podemos recomendar outra caminhada na região. Hospedagem no Wyndham Ka 'Eo
Kai Hotel.
7° Dia – Hoje voaremos de Kauai para a Big Island. Traslado ao Aston Shores Hotel
em Waikoloa. A caminho do aeroporto visitaremos a Wailua Falls.
8° Dia – Após o café da manhã exploraremos a Kohala Coast na costa norte da ilha
onde veremos as antigas plantações de açúcar. Após o almoço, seguiremos para Kona

para à noite fazermos uma das mais espetaculares atividades do Havaí: snorkel ou
mergulho com mantas. Os mergulhadores descerão até o fundo onde se sentarão em
um círculo ao redor de duas grandes luzes que atraem plâncton que por sua vez
atraem as mantas. Visto de cima pelos que fazem o snorkel parece que estamos
vendo um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira enquanto que no centro as
mantas circulam graciosamente em seu “voar” pelo mar! (Este programa depende
também das condições do mar). Ver link do You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=D70rL_d4mzM Hospedagem no Hotel Hotel
Halii Kai (https://www.castleresorts.com/big-island/halii-kai-at-waikoloa/ ).
9° Dia – Pela manhã faremos uma deliciosa caminhada pela costa tendo como vista os
topos das impressionantes montanhas Mauna Kea e Mauna Loa, nesta hora
possivelmente sem estarem cobertas pelas nuvens. Após o almoço faremos um
espetacular passeio com 8 horas de duração até o cume do Mauna Loa para assistir
o maravilhoso por do sol e ao escurecer vermos a infinidade de estrelas neste que é
dos melhores pontos do planeta para esta atividade. Serão fornecidos luvas e um
casaco já que geralmente é bastante frio no topo. Nosso guia local nos contará
sobre as estrelas e constelações enquanto as observamos por telescópios. Jantar
picnic incluído. Hospedagem no Aston Shores Hotel.
10° Dia – Nosso próximo destino será o Volcano National Park onde nos
hospedaremos nas próximas duas noites no Volcano Inn. Big Island é bastante
jovem e ainda em formação e boa parte de nossa viagem será sobre os campos de
lava. A caminho visitaremos o Pu’uhonua o Honaunau Historical Park e os penhascos
que marcam o ponto mais ao sul dos Estados Unidos. Nas praias de areia negra
poderemos ver as Tartarugas Verdes descansando na areia. Jantar cedo já que o
próximo dia será com muitas atividades. Hospedagem no Volcano Inn.
11° Dia – A coisa mais interessante sobre planejar caminhadas no Volcano National
Park é que ....você simplesmente não pode planejar... Estradas abrem e fecham
ameaçadas ou bloqueadas por uma nova erupção ou simplesmente pelo ar estar muito
carregado de ácido sulfúrico. Repentinamente uma pequena nova erupção cria uma
nova atração e mudamos nossos planos.
Existem algumas caminhadas que são mais consistentemente garantidas e
afortunadamente Kilauea Iki é uma delas e uma das mais espetaculares.
Caminharemos por aproximadamente 3 horas e seguiremos então em nossas vans até
a borda da cratera e veremos a Kilauea crater de diferentes ângulos. Aí faremos
outras pequenas caminhadas com 10 a 30 minutos de duração. A noite se a lava
estiver fluindo para o oceano iremos observar este espetáculo único! Hospedagem
no Volcano Inn.
12° Dia – Pela manhã faremos mais uma linda caminhada antes de seguir para Hilo,
uma cidade tipicamente havaiana onde nos hospedaremos no Grand Naniloa Hotel.
Esta charmosa cidade ainda retém suas características tradicionais mesmo após ter
sido destruída várias vezes por tsunamis.

13° Dia – Em nosso último dia de viagem faremos um passeio em nossas vans por uma
linda estrada norte de Hiloalong. Concluiremos nossa visita à Big Island com um
passeio pelo jardim botânico e pelas Akaka Falls. Tarde livre.
Como plano para este dia, se a lava estiver fluindo para o oceano como está agora,
recomendamos fazer um passeio de barco e ver este espetáculo deste novo ângulo.
Apesar de um tanto caro vale muito a pena. Lhes ajudaremos a reservar o passeio
caso queira e sua viagem pelo Havaí terminará com um...Big Bang!
14° Dia – Traslado ao aeroporto e voo a Maui. Na chegada traslado a costa onde
faremos uma viagem de barco inflável de uma hora de duração a pequena ilha de
Kahoolawe. (Ver explicações no projeto Social). Novembro marca a início do
Makahiki, a estação das colheitas. Tradicionalmente durante este período de 4
meses qualquer disputa entre as diferentes comunidades cessava e além de
diversas cerimônias aconteciam disputas atléticas entre os chefes dos vários
grupos.
15° Dia – Atividades em Kahoolawe
16° Dia – Atividades em Kahoolawe
17° Dia – Atividades em Kahoolawe
18° Dia – Traslado ao aeroporto (não incluído) e final da viagem.

SAÍDA
Chegada em Kauai – 03 de novembro de 2018
Partida de Katmandu – 20 de novembro de 2018
PREÇO
Parte Terrestre: US$ 5800 para grupos de 8 ou mais pessoas em quarto duplo.
SINGLE SUPLEMENT INVOLUNTÁRIO
US$ 1300,00 por pessoa

Conforme os clientes forem se inscrevendo na viagem serão feitos pares para a
divisão de quartos. Caso, ao final do período de inscrição alguém fique sem par, esta
pessoa terá de pagar um single supplement.
SINGLE SUPLEMENT VOLUNTÁRIO
US$ 2600,00 por pessoa
Caso a pessoa escolha ficar em quarto individual pagará o dobro do single
supplement involuntário, já que por sua escolha outra pessoa do grupo também
ficará em um quarto individual.

O PREÇO INCLUI:
- Acomodação no hotel citado ou similar, em quartos duplos, com café da manhã
quando mencionado no programa;
- Ingressos e passeios especificados;
- Voo doméstico de Kauai a Big Island;
- Transporte especificado no roteiro;
- Ingresso nos parques nacionais;
- Acompanhamento de dois guias da Morgado Expedições, Manoel Morgado e
Saveiro Menella.
O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vos internacionais;
- Vistos ou gorjetas;
- Qualquer item não citado acima.
POLITICA DE CANCELAMENTO
A Adventure For More (A4M) cobrará uma taxa de cancelamento de 20% do valor
da viagem de clientes, caso a desistência aconteça entre 60 e 30 dias antes do
início da mesma e 50% de clientes que desistirem da viagem entre 29 dias e 15 dias
antes da data do início da viagem. Depois disso não haverá restituição de nenhuma
parte do pagamento.

