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AQUA WAIKIKI OASIS ***

Modern 'boetiek' hotel in een hip decor, gelegen aan Lewer Street, op 2 blokken van het 
strand en op wandelafstand van winkels en restaurants. De kamers zijn ruim en gezel-
lig, voorzien van terras en van alle moderne comfort zoals flatscreen TV, mini-koelkast, 
koffiezetapparaat, safe,... Het hotel beschikt ook over zwembad met zonneterras, res-
taurant, bar, cocktail lounge, concierge-service en biedt momenteel gratis continentaal 
ontbijt aan.

COCONUT WAIKIKI HOTEL ***

Klein boetiek-styl hotel van 81 kamers dat in 2016 vernieuwd werd. Het hotel bevindt 
zich langs het Ala Wai kanaal en op slechts 3 blokken van het strand. U vindt er een 
kleurrijk Art Deco decor en de kamers zijn gezellig ingericht, voorzien van alle moderne 
voorzieningen. Verder vindt u er klein zwembad met zonneterras, fitness club en in de 
buurt verhuur van fietsen, scooters, winkels, diverse restaurants en bars. MomenteeL 
wordt een gratis continentaal ontbijt aangeboden aan de klanten. 

ALOHILANI RESORT WAIKIKI BEACH ****

Uitstekende ligging aan Kalakaua Avenue, door de boulevard van het strand gescheiden 
en op wandelafstand van "International Marketplace", het Kapiolani Park en de Zoo. 
Blikvanger in de lobby is het reusachtige aquarium dat deels de receptie en het restau-
rant inpalmt. Voorts zwembad, jacuzzi, gym, jet spa, tennisvelden, winkels, restaurants 
en cocktail lounge. De kamers zijn volledig vernieuwd en voorzien van alle modern com-
fort.(ex. Pacific Beach Resort).

COURTYARD WAIKIKI BEACH ***
Dit uitstekend drie sterren hotel geniet van een rustige ligging, op wandelafstand van 
het strand en van tientallen winkels en restaurants. De 403 kamers genieten van een 
mooi en fris decor met tropische kleuren ‘island chic’ en zijn voorzien van alle modern 
comfort. U vindt er een gezellige lobby-bar; coffee-bar, Italiaans restaurant, Spada Bar 
en voor uw ontspanning; zwembad en terras, jacuzzi, geniet van een verkwikkende mas-
sage in de SPA PURE, fitness center enz. De kamers werden recent vernieuwd. 

NEW OTANI KAIMANA BEACH HOTEL ***

Uitstekend hotel, gelegen aan 'Sans Souci Beach', aan de voet van Diamond Head. 
Rustige ligging naast het Kapiolani Park, vlakbij het Aquarium en de Zoo. Amper 10 
minuten wandelen en u komt terecht in de drukte van Waikiki Beach. Het hotel heeft 
geen zwembad maar er is wel een strook zandstrand voor het hotel van waar u een 
schitterend uitzicht krijgt op de 'skyline' van Waikiki. Frisse, moderne kamers, voor-
zien van alle comfort en privé balkon. Verder vindt u er: surf shop, fitness center, spa, 
kapper en een populair restaurant in open lucht.

Regelmatig worden er tijdelijke promoties aangeboden en de hotelprijzen wijzigen veelvuldig
Gelieve onze website te raadplegen met de gewenste reisdata / reisperiode, de kamerindeling en de leeftijd van 

de reizigers om de juiste prijs te bekomen.  http://www.wnw.be/hotel

WAIKIKI BEACHCOMBER by OUTRIGGER *** 

Modern hotel, ruim een jaar gelegen volledig vernieuwd, met grote, prachtige lobby, 
voorzien van kleurrijk tapijt, warme hout accenten en een aquarium. Gelegen vlakbij 
Waikiki Beach met winkels en restaurants in de onmiddellijke omgeving. 494 kamers, 
verspreid over 25 verdiepingen voorzien van alle modern comfort, met uitzicht over 
de stad of de oceaan. U vindt er ook restaurant, bar, zwembad, fitness center en 
schoonheidssalon.
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HILTON WAIKIKI BEACH ***(*)

Prachtig hotel (groot torengebouw 37 verdiepingen), gelegen in het centrum van 
Waikiki, op amper twee blokken van het strand en op wandelafstand van Kapiolani Park. 
Alle kamers stralen een warme gezelligheid uit door gebruik van exotische houtsoorten 
voor de meubels gecombineerd met natuurlijke kleuren in de rest van de inrichting. 
Luxueuse badkamer, balkon, alle modern comfort. U vindt er ook: sfeervol restaurant, 
lobby-bar, lounge, mooi zwembad met zonneterras, fitness center, jacuzzi en snackbar.

HYATT PLACE WAIKIKI BEACH ***

Stijlvol, modern hotel, gelegen in het centrum van de stad, op wandelafstand van het 
strand, van Kapilano Park en de zoo en vlakbij haltes voor het openbaar vervoer. Ruime 
keuze aan restaurants en shopping in de buurt. 426 mooi ingerichte kamers met alle 
comfort, o.a. mini-koelkast, uitzicht op de stad, op de bergen of op zee. Bakery Café 
met Starbucks coffee-shop en 'Galleria' waar het ontbijt aangeboden wordt. Zwembad, 
gratis draadloos internet in de lobby, betalende parking.

HYATT CENTRIC WAIKIKI BEACH ***(*)
Dit mooi, luxueus en modern hotel was ooit een onderdeed van het Waikiki Trade 
Center en geniet daardoor van een centrale liggiing, vlakbij het strand. De 230 kamers 
zijn ruim en mooi ingericht met alle moderne voorzieningen en de grote ramen bieden 
een schitterend uitzicht op de omgeving. U vindt er ook een tapas-styl restaurant, lobby 
bar, Starbuck’s, een zwembad met cabana’s, fitness center, verhuur van fietsen en surf-
planken en in de buurt kan u in de Kings Village Shops terecht voor een paar uurtjes 
winkelplezier. Bij aankomst: welcome drink aangeboden door het hotel.

Regelmatig worden er tijdelijke promoties aangeboden en de hotelprijzen wijzigen veelvuldig
Gelieve onze website te raadplegen met de gewenste reisdata / reisperiode, de kamerindeling en de leeftijd van 

de reizigers om de juiste prijs te bekomen.  http://www.wnw.be/hotel

THE MODERN HOTEL ****(*)

Dit hip “boetiek” hotel bevindt zich vlakbij Waikiki Beach, vlak tegenover de pittoreske 
jachthaven en biedt een prachtige design inrichting. De kamers zijn ruim en voorzien van 
alle moderne snufjes zoals gratis WIFI, een flatscreen televisie, prachtige badkamer... U 
vindt er diverse bars en restaurants, waaronder Morimoto Waikiki, de sushi bar met 
zicht op zee, twee zwembaden, spa, modern fitness center, discotheek, openlucht 
bioscoop met IPads. Een uniek hotel!

OUTRIGGER WAIKIKI BEACH RESORT ****

Een uitstekend hotel met bevoorrechte ligging aan het strand. Zeer ruime lobby waar 
iedereen heel hartelijk onthaald wordt. De 497 kamers beschikken over alle moderne 
faciliteiten en bieden een elegant decor met veel tropisch hout. Diverse restaurants, 
lounges, winkels, zwembad, fitness center, full service spa en veel sportactiviteiten aan 
het strand. 

WAIKIKI BEACH MARRIOTT RESORT ****

Populair hotel met een uitstekende ligging, vlak naast het hotel Pacific Beach en door de 
boulevard van het strand gescheiden. Het hotel bestaat uit twee aparte torens midden 
tropische tuinen en werd bovenop een shopping gallerij gebouwd. Alle kamers zijn voor-
zien van badkamer, tv, radio, koelkast, safe en balkon. Diverse restaurants, bars, twee 
zwembaden, tenniscourts, enz. Recent volledig vernieuwd.
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MOLOKAIMOLOKAI MOLOKAIMOLOKAI

HALEKULANI HOTEL *****

Dit schitterend luxe hotel, gelegen aan Waikiki Beach, behoort tot de Leading Hotel 
of the World. Elegantie in een traditoneel gebouw met prachtige eucalyptus houten 
vloeren, muren van zwarte lava steen en vanaf het mooie zwembad in de tuin, krijgt 
u uitzicht op zee en strand. Het hotel beschikt over 455 kamers voorzien van alle mo-
derne snufjes, ingericht in schakeringen van wit en crème. U vindt er ook 3 restaurants, 
bars, fitness center, business center, schoonheids-salon en een apart programma voor 
kinderen. 'Top' kwaliteit.

THE ROYAL HAWAIIAN a Luxury Collection Resort *****

Nog steeds een ikoon van luxe en romantiek, dit legendarisch hotel ook gekend als de 
“Pink Palace’’ mag zeker niet ontbreken. Na een ‘multi million dollar’’ renovatie kan u 
er genieten van elegantie, uitmuntende service alsook van het spiksplinternieuwe Azura 
Restaurant en de prachtige Abhasa Spa. De 529 kamers bevinden zich in het historische 
‘roze’ gebouw en in de Mailani Tower ernaast, aan een privé stuk strand. Verder vindt u 
er diverse zwembaden en iedere maandag organiseert het hotel de ‘royal luau’ met een 
overvloed aan super lekkere gerechten van het eiland, opgeluisterd door Hawaiiaanse 
muziek. Hebt u iets speciaals te vieren, dan is dit beslist uw beste keuze.

Regelmatig worden er tijdelijke promoties aangeboden en de hotelprijzen wijzigen veelvuldig
Gelieve onze website te raadplegen met de gewenste reisdata / reisperiode, de kamerindeling en de leeftijd van 

de reizigers om de juiste prijs te bekomen.  http://www.wnw.be/hotel

HILTON HAWAIIAN VILLAGE RESORT ****(*)

Een paradijs voor wie houdt van strand, tropische palmen, vijvers, watervallen, winkels, 
enz. Dit hotel bestaat uit diverse gebouwen, voorzien van restaurants, bars, lounges, ... 
waar een gezellige vakantiesfeer heerst. De kamers beschikken over alle modern com-
fort met balkon, koelkast, safe (betalend) en prachtig uitzicht. Qua activiteiten: twee 
superzwembaden, catamaran cruises vlakbij het hotel en typische Polynesische show. 
De Rainbow Bazaar en de Ali’i Tower Plaza omvatten meer dan 100 winkels en boetieks. 
Een aanrader!

AULANI DISNEY RESORT & SPA *****

DISNEY Resort, gelegen aan het mooi zandstrand bij Kapolei, op 30 min. van de lucht-
haven en vlakbij het waterpark 'Wet 'N Wild'. U wordt er onthaald met een overvloed 
aan comfort zoals een prachtige spa, 4 zwembaden, 4 jacuzzi's en een super modern 
fitness center. Dit vakantie-complex beschikt ook over 4 restaurants, 2 bars/lounges en 
voor de kinderen een gezellige kids-club met eigen zwembad. 359 prachtig ingerichte 
kamers met balkon, geldkoffertje, koffiezetapparaat, flat screen TV, gratis toegang tot 
WIFI en prachtige badkamer met kamerjas, badslippers enz. Ideaal voor een unieke 
familievakantie!

HOTEL MOLOKAI **

Budget hotel, gelegen aan de zuidkust van het eiland, vlakbij het strand van Kamiloloa. 
Het hotel werd opgetrokken in typische Polynesische laagbouw en de kamers zijn een-
voudig ingericht maar bieden alle nodige comfort. U beschikt er tevens over een restau-
rant, cocktailbar, winkels en een zwembad met zicht op zee.

MOLOKAI SHORES **(*)

Gelegen in het rustige plaatsje Kaunakakai, vlak aan het strand, omringd door veel groen. 
De 31 condo’s (appartementen) verspreid over 3 verdiepingen (geen lift) beschikken 
over een volledig ingerichte keuken met koffiezetapparaat en koelkast en bieden daar-
naast ook badkamer, tv, radio, balkon/lanai, strijkijzer en strijkplank, geen klimaatrege-
ling maar wel fan’s aan het plafond. Dit complex beschikt ook over zwembad, barbecue 
grills, kapsalon, bloemist, shuffleboards en in de directe omgeving vindt u restaurants 
en winkels.
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