
  

Χαβάη 

 

 

 

 

Χαβάη... Ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό που συχνά αποτελεί 

συνώνυμο του παραδείσου. Η ομορφιά του συγκλονίζει, με τα σεληνιακά τοπία, τους 

απόκρημνους βράχους, τις ειδυλλιακές παραλίες και τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα. Τροπικά 

δάση γεμάτα οργιώδη βλάστηση, πολύχρωμα λουλούδια και σπάνια είδη πουλιών και ζώων 

αφθονούν στην ενδοχώρα. Χρυσές αμμουδιές περιβάλλουν τα νησιά και τα γαλαζοπράσινα 

νερά καλύπτουν τον πολύχρωμο κοραλλιογενή βυθό. Η 50η πολιτεία των Η.Π.Α. με τις 

μουσικές, τις ιδιαίτερες γεύσεις και το άρωμα ιβίσκου συγκλόνισε τον Μαρκ Τουέιν πριν από 

150 χρόνια, καθώς είπε “Ποτέ δεν εγκατέλειψα με τόση λύπη ένα μέρος”. Τους τελευταίους 

αιώνες τη Χαβάη επισκέφθηκαν πολεμιστές, άποικοι, ιεραπόστολοι, εργάτες και τουρίστες. 

Όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό: μαγεύτηκαν τόσο που δεν έφυγαν ποτέ για τις πατρίδες τους, 

δημιουργώντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από ανθρώπους ανατολής και δύσης.  Πείτε τους 

Aloha! καθώς σας καλοσωρίζουν στη πατρίδα τους και εξερευνήστε τον παράδεισο. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθεί κανείς τη Χαβάη είναι ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο 

Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.  Η μέση θερμοκρασία όλο τον χρόνο είναι περίπου 28ºC, 

όμως κατά τους υπόλοιπους μήνες υπάρχουν αρκετές βροχοπτώσεις και τυφώνες. 

 

 

 

 Χονολουλού – Θερμοκρασία 

 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 19 19 20 21 22 23 24 24 24 23 22 20 

Μεγ(°C) 27 27 27 28 29 31 31 32 31 30 29 27 

 

 

 

 

 Χαβάη – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 22 24 24 25 25 25 26 26 27 27 26 25 

 

 

 

 

 Με μια ματιά  

 

 Μείνετε σε ένα μπανγκαλόου στη παραλία 

 Ανεβέιτε σε ένα από τα ενεργά ηφαίστεια 

 Φτιάξτε και φορέστε τα δικά σας κολιέ από λουλούδια 

 Επισκεφθείτε το Περλ Χάρμπορ 

 Περιηγηθείτε στο Γκραντ Κάνυον του Ειρηνικού 

 Θαυμάστε τις χελώνες καθώς βγαίνουν στις παραλίες για να γεννήσουν τα αυγά 

τους 

 Διασκεδάστε στα γνωστά Luau Shows 

 Κολυμπήστε στις πανέμορφες παραλίες της Χαβάης. 

 

 

 

 Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Πρωτεύουσα: Χονολουλού 

 Γλώσσα: Χαβαϊκή 

 Ζώνη ώρας: -13 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: Περίπου 23 ώρες με δυο ενδιάμεσους σταθμούς 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρήσιμες πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις: Τα νησιά διαθέτουν λεωφορεία για τις μετακινήσεις σας, αλλά 

φυσικά μπορείτε να επιβιβαστείτε και σε ταξί. Ένας από τους πιο διαδεδομένους 

τρόπους για τις μετακινήσεις των τουριστών είναι τα ποδήλατα.  

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο 

ανταλλακτήριο πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε παντού και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 

 Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξη σας στη Χαβάη, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, 

όπως και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 
 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

 

 Δραστηριότητες 

 

 
1) Πέρλ Χάρμπορ 

 

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει να 

κάνει με τη διασκέδαση, υπάρχει ένα μνημείο για 

την απόδοση φόρου τιμής σε περισσότερους 

από 2000 ναυτικούς και πεζοναύτες που 

πέθαναν κατά την επίθεση των Ιαπώνων κατά 

των Η.Π.Α. το 1941. Το Περλ Χάρμπορ είναι 

γνωστό σε όλο το κόσμο για τις καταστροφικές 

αυτές επιθέσεις, και αρκετοί τουρίστες επιλέγουν 

να το επισκεφθούν. 

 

 



2) Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων 

 

Επισκεφθείτε το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της 

Χαβάης και θαυμάστε όσα αφήνει πίσω της η 

λάβα (και μερικές φορές μικρές ροές λάβας που 

χύνεται στον ωκεανό) ενός από τα πιο ενεργά 

ηφαίστεια στον κόσμο, του Kilauea. Το πάρκο 

περιλαμβάνει πολλές όμορφες διαδρομές για 

πεζοπορία. 

 

 

 

 

3) Waimea Canyon 

 

Ένα φαράγγι μήκους 16 χιλιομέτρων που 

ξεκινάει από τη πόλη Waimea της νήσου Kauai, 

προσφέρει αυτή τη εκπληκτική θέα. Περιηγηθείτε 

σε αυτό και απολαύστε τις αλλαγές του 

κλίματος, από τη ζέστη της ερήμου στο επίπεδο 

της θάλασσας, μέχρι τη δροσιά στο φυλλοβόλο 

δάσος Kokee. Χαρακτηρίζεται ως το Γκραντ 

Κάνυον του Ειρηνικού. Η καλύτερη θέα βρίσκεται 

στην ανατολική πλευρά και από εκεί θα μπορείτε 

να δροσιστείτε στους καταρράκτες Waipoo, 

πριν επιστρέψετε. 

 

 

4) Παρατηρήστε τις φάλαινες 

 

Εκατοντάδες Μεγαλόπτερες φάλαινες 

επιστρέφουν κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο 

μέχρι τον Απρίλιο στα ζεστά αυτά νερά για να 

γεννήσουν.  Παρακολουθήστε μια μαμά 

φάλαινα πώς διδάσκει το ενός τόνου μωρό της 

να κάνει βουτιές. Αν βουτήξετε το κεφάλι σας 

κάτω από το νερό, θα μπορείτε να τις 

ακούσετε. Μπορείτε να επιβιβαστείτε σε βάρκα 

για να τις θαυμάσετε από κοντά, αλλά είναι 

αρκετά εντυπωσιακό θέαμα και από την 

παραλία. 

 
5) Καταρράκτες Akaka 

 

Αυτοί οι καταρράκτες βρίσκονται στο νησί της 

Χαβάης κοντά στη πόλη Honomu. Το ύψος 

τους ξεπερνά τα 440 μέτρα, κάνοντας του 

επισκέπτες να αισθάνονται δέος μπροστά 

τους. Εδώ θα απολαύσετε τους ήρεμους 

ήχους της φύσης, τα πουλιά που τραγουδούν, 

τη γλυκιά μυρωδιά τους λουλουδιών και τον 

ήχο των ποταμών που κυλούν. 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Plate Lunch 

 

Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι υγιεινό, καλύτερα 

να αποφύγετε αυτό το πιάτο. Ένα τυπικό Plate 

Lunch σερβίρεται με λευκό ρύζι, 

μακαρονοσαλάτα και κρέας της επιλογής σας. 

Μπορεί να είναι τηγανητό κοτόπουλο, 

μοσχαρίσιο κρέας teriyaki ή mahi mahi. 

 

 

 

 
 Saimin 

 

Μετά από μια μέρα στη παραλία, δεν υπάρχει 

τίποτα πιο απολαυστικό από ένα πιάτο Saimin. 

Εμπνευσμένο από την ιαπωνική, την κινεζική και 

την φιλιππινέζικη κουζίνα, αυτό το πιάτο 

αποτελεί μια παραλλαγή του ασιατικού noodle. 

Παραδοσιακά, σερβίρεται με πράσινο 

κρεμμύδι, λεπτές φέτες kamaboko (μαγειρεμένο 

ψάρι ροζ και λευκού χρώματος) και βραστό 

αυγό. 

 

 

 Luau Show 

 

Πολλά νησιά έχουν μακρά παράδοση στις 

γιορτές Luau με χορευτές, μουσική και φαγητό. 

Οι περισσότερες φιλοξενούνται σε θέρετρα και 

προσφέρουν νύχτες γεμάτες διασκέδαση. 

Θαυμάστε επαγγελματίες χορεύτριες hula και 

δοκιμάστε να ακολουθήσετε τα βήματα. Φτιάξτε 

το δικό σας κολιέ από λουλούδια και 

απολαύστε τις γιορτές. 

 

 

 

 Κοραλλιογενείς Κήποι 

 

Η κατάδυση ή το snorkeling στα κρυστάλλινα 

νερά της ακτής Kona είναι σαν να χαλαρώνετε 

στο δικό σας ενυδρείο στον ωκεανό. Το 

φωτεινό κίτρινο, το μωβ και το ροζ στους 

υφάλους δημιουργούν ένα βασίλειο που 

κυριαρχούν χελώνες, χταπόδια, σαλάχια, 

δελφίνια και ψάρια σε κάθε χρώμα του 

ουράνιου τόξου. 

 



Οι καλύτερες παραλίες  

 
 

 Lanikai Beach, Oahu 

 

Μια παραλία με μήκος περίπου 800 μέτρα, 

είναι από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού. 

Λευκή άμμος, λαμπερά τιρκουάζ νερά, 

φυλλώδεις φοίνικες και θέα προς τα νησιά 

Mokulua. Μιας και δεν έχει κύματα, είναι 

ιδανική για κολύμπι, καγιάκ και ιστιοπλοΐα. 

 

 

 

 

 

 Hanalei Bay, Kauai 

 

Πρόκειται για έναν εκπληκτικό κόλπο σε 

σχήμα ημισελήνου που περιτριγυρίζεται από 

βουνά. Αποτελείται από τρεις παραλίες, με 

τη καλύτερη να είναι η Black Pot, στις 

εκβολές του ποταμού Hanalei. Αυτός ο 

κόλπος είναι ιδανικός για κολύμπι, σερφ, 

ψάρεμα και καγιάκ. Επιτρέπεται να κάνετε 

κάμπινγκ, αλλά χρειάζεστε ειδική άδεια. 

 

 

 

 
 Waikiki Beach, Oahu 

 

Αυτή η παραλία είναι γνωστή ως η γενέτειρα 

του σύγχρονου σερφ. Μια τεχνητή ακτή, 

ιδανική για κολύμπι και ιστιοπλοΐα. 

Ορισμένες περιοχές της παραλίας 

προστατεύονται από τα κύματα και 

επιλέγονται από οικογένειες με παιδιά. 

 

 

 

 

 

 Hapuna Beach, Big Island 

 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη παραλία λευκής 

άμμου στο Big Island και η ομορφιά της θα 

σας συναρπάσει. Τα νερά της είναι ήρεμα 

και δεν έχει πολύ κόσμο, καθιστώντας την 

ιδανική για οικογένειες. Ακόμη, διαθέτει 

πολύχρωμο βυθό και πολλοί την επιλέγουν 

για τις καταδύσεις τους. 



 Muana Kea Beach, Big Island 

 

Τα αφρώδη, τιρκουάζ νερά και η λεπτή 

λευκή άμμος τη καθιστούν μια από τις 

καλύτερες παραλίες της Χαβάης. Τα κύματα 

συνήθως είναι απαλά. Είναι ένα υπέροχο 

μέρος για snorkeling, κολύμπι και 

ηλιοθεραπεία. 


