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WELCOME TO HAWAIIWELCOME TO HAWAII

Internationaal Reispas

Voor alle bestemmingen is een internationaal gedigitaliseerd 
(electronisch leesbaar) reispas vereist, ook voor kinderen en 
baby’s. Het internationaal reispas dient geldig te zijn tot 
minstens enkele dagen na de terugreis. Sommige landen 
vereisen eveneens een visum. Het duurt +/- 4 weken om een 
nieuw reispas aan te vragen. Wendt u op tijd tot de gemeen-
telijke administratie (2 of 3 pasfoto’s vereist).
Iedere passagier dient zich verplicht te registreren op de 
website van de immigratiedienst van de USA:
https://esta.cbp.dhs.gov (min. 72u. voor vertrek).

Bagage

Voor Hawaii is 1 GRATIS koffer per persoon (max. 23 kg.) 
en één handbagage toegestaan, bij op elkaar aansluitende 
vluchten. Indien stopovers ingelast worden, dus ook voor de 
inter-island vluchten, dient ter plaatse, volgens de gangbare 
prijzen, voor ieder stuk bagage apart betaald te worden. 
Voor een tweede koffer dient altijd extra betaald te worden 
- zie info per luchtvaartmaatschappij. Bij het reserveren van 
een huurwagen, is het van belang rekening te houden met 
de kofferinhoud. Zo niet loopt u het risico een wagen van 
hogere categorie tegen belangrijke, bijkomende kosten te 
moeten huren. Ook luchtvaartmaatschappijen rekenen hoge 
kosten aan voor overgewicht. Reisdocumenten, internation-
aal reispas, rijbewijs, geld, medicijnen, belangrijke persoon-
lijke benodigdheden en breekbare voorwerpen steeds in de 
handbagage meenemen. 

Verzekeringen
 
Medische kosten in het buitenland kunnen zeer hoog oplo-
pen. De dagprijs in een Amerikaans ziekenhuis ligt tussen de 
1.000usd à 2.000usd per dag. Veelal blijkt dat bij opname 
in een ziekenhuis (door ziekte of ongeval) u onvoldoende 
verzekerd bent. Daarom dringen wij erop aan voor vertrek 
een degelijke reis- en bijstandsverzekering af te sluiten. Ook 
het afsluiten van een annulatieverzekering is zeker aan te 
raden (zie p.16) voor de annulatievoorwaarden.

Vluchtprijs - Niet Inbegrepen

Verschillende maatschappijen bieden vanuit Brussel en 
naburige luchthavens dagelijks tientallen vluchten aan naar 
de Verenigde Staten, Hawaii en de Pacific Islands.  
De prijzen zijn frequent aan schommelingen onderhevig. Wij 
laten u de vrije keuze om, in functie van beschikbaarheid, 
vliegtuigklasse en datum, samen met uw reisagent en met 
onze medewerkers de beste prijs volgens gewenste reisroute 
en vluchtdatum uit te zoeken. De luchthaventaksen worden 
bij prijsopgave steeds afzonderlijk vermeld.

Extra: 
Op sommige bestemmingen wordt bij vertrek een extra 
“Departure Tax” geheven die verplicht ter plaatse dient 
betaald te worden. Deze extra taksen variëren en zullen 
waar mogelijk door WINGS ‘N WHEELS vermeld worden. 
Zorg steeds voor voldoende cash!
 

Kinderen:

Kinderen jonger dan 18 jaar die niet samen met hun ouders 
reizen, moeten eveneens over een door de gemeente 
opgesteld attest in het Engels beschikken met toelating van 
de ouders om het land te verlaten.

Alles is erop voorzien om uw kinderen te verwelkomen. 
Belangrijke kortingen in vele hotels en bij luchtvaartmaat-
schappijen zijn hiervan een duidelijk bewijs. 

Kinderen logeren veelal gratis of tegen sterk gereduceerde 
prijs  in de kamer van minstens 2 betalende volwassenen. 

Sales Tax (Lokale B.T.W.)

Bovenop de vermelde verkoopprijs van het artikel dat u 
wenst te kopen, dient steeds de taks betaald te worden. Deze 
taks hangt af van stad, staat en land en varieert tussen de 5% 
en 15%. Voor de hotelovernachtingen en wagenhuur hebben 
wij alle lokale taksen reeds in de prijzen verrekend.

Reservatiekosten:

Bij reservatie van minder dan 3 hotelnachten, wordt een res-
ervatiekost van € 50 aangerekend.

Resort fees in hotels:

Heel wat hotels en resorts rekenen ter plaatse een ‘resort 
fee’ aan. In veel contracten is deze resort fee in de prijzen 
begrepen, maar voor een aantal zal die kost door u ter 
plaatse dienen betaald te worden. Bij de reservatie zullen wij 
die extra’s duidelijk meedelen.
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HAWAIIAN POTPOURRI
JOURNEY THROUGH PARADISE

 (Island Hopping) 

Combineer ongestoord meerdere eilanden. 
Wij zorgen voor de Inter-eiland tickets met HAWAIIAN AIRLINES.  

Prijs vanaf 160-170 euro per vluchtsegment/per persoon, met uitzondering van de 
tickets naar volgende luchthavens: Lanai (LNY), Kalaupapa (LUP), Kanaukakai (MKK), 
Kapalua (JHM), Hana (HNM) en Princeville (HPV) waarvoor de prijzen iets hoger 
liggen.

BONUS
Heel wat hotels voorzien extra's en/of 

speciale acties in wel-bepaalde periodes,
 al dan niet afhankelijk van het gereserveerde 
kamertype. Vergeet niet - op het moment van 

reservatie - bij uw reisagent na te vragen
 of uw booking in aanmerking komt 

voor een eventuele 'Bonus'. 
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Big IslandOahu - Honolulu - Waikiki

Kauai Maui

Molokai Lanai

ISLANDS INFORMATIONSISLANDS INFORMATIONS
Wie kent niet de bijna mythische archipel in de Pacific Ocean: HAWAII. 

Deze eilandengroep bestaat uit tientallen grote en kleine(re) eilanden, waarvan er 7 bewoond zijn. Alle 
eilanden staan garant voor zon, strand, palmbomen en een diversiteit aan natuurschoon.  Elk eiland heeft een 

eigen identiteit en biedt u steeds iets nieuws. Van lavastromen tot hoge golven, van regenwouden tot 
golfterreinen, van sneeuw tot vulkanische droogte, Hawaii heeft het allemaal.  ALOHA !

OAHU is het eiland met de meeste inwoners, met stranden als WAIKIKI en Sunset Beach en 
een veelvoud aan culturen die zich in het drukke zakenleven van Honolulu mengen. De vele 
hotels aan de kust bij Honolulu verraden een bruisende vakantieactiviteit. In het noorden 
daarentegen is het veel rustiger en de schitterende branding maakt deze kust uiterst popu-
lair bij surfers. Een rondje om het eiland brengt u bij 'Diamond Head' (slapende vulkaan), 
Hanauma Bay, tropische tuinen afgewisseld met uitgestrekte suikerrietvelden en ananasplan-
tages en natuurlijk niet te vergeten bij Pearl Harbor en de gezonken 'USS Arizona'. Nog wat 
Hawaiiaanse muziek en dans en de sfeer is gezet!

BIG ISLAND ook wel 'Hawaii' genoemd is het grootste van de archipel. Ver weg van de 
soevenirs en de drukte van Waikiki, hebben de kleine stadjes en de mooie kustlijn hun 
betoverend karakter behouden. Ten noorden van Kona liggen heel wat exclusieve hotels 
aan donkere lavastranden en in het hinterland een overvloed aan koffie- en 'Macademia-
notenplantages'. Tot één van de voornaamste bezienswaardigheiden behoort ongetwijfeld 
het "Volcanoes National Park". De 'Crater Rim Road' laat toe om een rit rond de krater te 
maken en halt te houden bij oude en recente lavastromen. De prachtige 'Rainbow Falls', de 
orchideekwekerijen bij Hilo plus de godenbeelden van de historische plek 'City of Refuge' 
vervolledigen het rondje van het eiland.

Op MAUI is Lahaina één van de belangrijkste stadjes en vroeger een toevluchtsoord voor 
walvisvaarders. De meeste, nieuwe, grote hotels zijn gelegen te Kaanapali en bij Kihei en 
Wailea. Er is weinig hoogbouw en vele hotels zijn gelegen aan mooie zandstranden omringd 
door schitterende palmentuinen en golfterreinen. Beroemd zijn ook de snorkel-tochten 
naar het eilandje Molokini en 's winters raden wij beslist aan om de reusachtige bultrug-
walvissen van dichtbij te gaan bekijken. Andere interessante plaatsen zijn Iao Needle, de 
slapende vulkaan Haleakala en de watervallen in de buurt van Hana.

Veel toeristen beschouwen KAUAI als het allermooiste van de Hawaiiaanse eilanden. Het 
is er veel minder toeristisch dan op Oahu, geen wolkenkrabbers, veel meer groen en een 
schitterende natuur. Deze prachtige landschappen zijn ook te bekijken in films als Jurassic 
Park, Indiana Jones en enkele scènes uit King Kong. In het noordwesten vindt u de ruige en 
bijna ontoegankelijke Na Pali Coast. Andere niet te missen attracties zijn: Waimea Canyon, 
een diepe rivierkloof, het 'Kalalau Viewpoint' van waar u één van de mooiste panorama's 
op het eiland krijgt en de Kilohana Plantation, één van de belangrijkste suikerrietplantages 
van Hawaii.

MOLOKAI ligt tussen Oahu en Maui en beschikt slechts over 
een paar hotels. Jarenlang was hier alleen maar ananasteelt 
maar ondertussen is het eiland bekend geraakt door de 
melaatsenkolonie van Pater Damiaan bij Kalaupapa. U ontdekt 
er mooie strandjes, schitterende valleien en prachtige water-
vallen die zich van torenhoge bergtoppen met een tropische 
vegetatie naar beneden storten. Een bezoek aan het Molokai 
Ranch Wildlife Park, één van de mooiste natuurgebieden van 
Amerika, mag beslist niet ontbreken.

LANAI kan beschouwd worden als de grootste ananasplan-
tage ter wereld waar het toerisme niet langer wordt tegenge-
houden. Het is een eerder 'exclusieve' vakantiebestemming 
met 12 van de 15 beste duikgebieden van Hawaii en met een 
super luxueus resort hotel (Four Seasons). Bij een bezoek aan 
dit eiland mogen de 'Garden of the Gods' (een bizar stenen 
landschap) en 'Shipwreck Beach' (laatste rustplaats van heel 
wat scheepsvrakken) niet vergeten worden.
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