
Spoznajte s nami raj na zemi a navštívte dva z najkrajších Havajských ostrovov – 
Maui, ktorý je azda najrozmanitejší, plný pláží, veľkú jeho časť tvorí sopka 
Haleakala a dažďový prales, nezabudnuteľný ostrov Oahu – najznámejší ostrov Havaj 
a to najmä vďaka hlavnému mestu Honolulu, pláži Waikiki, prístavu Pearl Harbour 
a taktiež svetoznáme San Francisco, hviezdne Los Angeles so slávnym Hollywoodom, 
toto všetko počas odborného programu. 
 

 

  
 

   
 
TERMÍN:    2 - 13.3.2022/ 12dní/ 

16 - 27.3.2022/ 12dní/ 
30.3 – 10.4.2022/ 12dní/ 
13 - 24.4.2022/ 12dní/ 
27.4 – 8.5.2022/ 12dní/  

    4 – 15.5.2022/ 12dní/ 
     
ODBORNÁ ČASŤ:  AAO Annual Session – Honolulu 

 MRS Spring Meetings & Exhibits 
návšteva odborného zariadenia, stretnutie s miestnymi odborníkmi, 
prednášky na odbornú tému – COVID 19 

 certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:     3490€ 

CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Los Angeles, Los Angeles –
Maui, Maui – Honolulu, Honolulu – San Francisco a San 
Francisco – Viedeň vrátane leteckých, bezpečnostných 
a palivových poplatkov a batožiny 

https://www.mahalo.cz/havajske-ostrovy/destinace-havaje/maui/haleakala.html


9 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 3* hoteli  
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. /  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: ESTA víza do USA – 14€/osoba  
 cestovné poistenie  
 luxusné hotely – podľa požiadavky / 4 alebo 5*/ 
 fakultatívne výlety, strava 
 

PROGRAM: 
 
1.Deň   ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do Miami po prílete presun na hotel a ubytovanie. 

 

2.deň   LOS ANGELES, KALIFORNIA        

Spoznávanie LOS ANGELES - nápis HOLLYWOOD, Beverly Hills, Rodeo Drive, Santa Monica.  

 

3.deň   ODLET NA MAUI, HAVAJ           

Dopoludňajšie spoznávanie Venice beach a následne popoludňajší odlet na Havajské ostrovy – 

nádherný ostrov Maui, Havaj. 

 

4.deň    MAUI, HAVAJ          

Užívajte si oddych na pláži na jednom z najkrajších ostrovov sveta – Maui, Havaj 

 

5.deň   MAUI, HAVAJ          

Spoznávanie ostrova a jeho najkrajších zákutí vrátane vodopádov, tradičnej dedinky KeAnae a  

ďalších nádherných miest, ktoré spoznáte na ceste okolo ostrova. 

  

6.deň   HONOLULU, HAVAJ         

Dopoludnanšie voľno, následne popoludňajší odlet na ostrov Oahu do Honolulu. 

Po prílete osobné voľno v okolí hotela a na Waikiki beach. 

 

7.deň    HONOLULU, HAVAJ         

Osobné voľno a relax na pláži vo Waikiki, v prípade záujmu prehliadka ostrova s miestami ako Pearl 

Harbour, Halona lookout,  

 

8.deň   HONOLULU, HAVAJ         

Osobné voľno a relax na pláži vo Waikiki, v prípade záujmu prehliadka ostrova ako Makapu lookout, 

Sherwood beach a Boydo Temple. Ananásová plantáž Dole Plantation 

 

9.deň    HONOLULU, HAVAJ          

Osobné voľno, následne večerný odlet do San Francisca 

 

10.deň    SAN FRANCISCO, KALIFORNIA         

Prílet ráno do San Francisca, prehliadka mesta - UNION square, Čínska štvrť, električky, Golden Gate 

Bridge, ALCATRAZ. Osobné voľno.  

 

11.deň    SAN FRANCISCO, VEČERNÝ ODLET        

Dopoludňajšie voľno, následne večerný odlet do Viedne. 

12.deň    PRÍLET DO VIEDNE          



Prílet do Viedne v popoludňajších hodinách. 

 

Ubytovanie: 

- zabezpečené v príjemných 3* hoteloch / v prípade záujmu o 4 resp. 5* využite našu luxusnú ponuku 

- Los Angeles –  2noci – 3*hotel Best Western Hollywood a podobný 

- Maui – 3noci - Kanapali bech hotel 3* a podobný 

- Honolulu – 4noci - Ramada plaza by Wyndham Waikiki  3* a podobný 

- San Francisco – 1noc – Whitcomb hotel 3* a podobný 

- izby pre 2 osoby – americké hotely negarantujú či bude na izbe jedna veľká, alebo dve oddelené postele 

 

 


