Ervaar
Hawai’i
vanachter
het stuur

Verliefd

Geniet van heerlijke temperaturen terwijl
je de verschillende eilanden verkent!

Hawaii

Let’s surf
away.

op

Zo werkt het

Huurwagens
Ervaar Hawai’i vanachter het stuur van een van onze huurwagens,
van compact met z’n tweetjes tot gezellig met z’n allen in een minivan! Of beleef je reis als een echte free spirit vanop de motorﬁets!
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U droomt
Op onze website vind je een uitgebreid aanbod reizen naar
USA, Hawaii, Alaska, Canada, Australia, New Zealand en de
South Paciﬁc Ocean Islands. Droom alvast weg bij de zorgvuldig
samengestelde reizen van onze experts. Toch nog niet helemaal
gevonden wat je zocht? Geen probleem, alles kan aangepast
worden volgens jouw wensen!

CABRIO

2. Wij plannen

Nederlands

HAWAII

Inspiratiebrochure
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3. Let’s go!

Let’s surf away…
Aloha! Surf mee op de golf van avontuur met
ons aanbod op de Hawaïïaanse eilanden. Dompel
jezelf onder in de natuurpracht van de eilanden
Oahu, Maui, Big Island, Kauai, Lanai en Molokai.
Het lijkt alsof je op ieder eiland in een andere
wereld stapt!

Kom langs met jouw unieke wensen en je reisagent maakt
er een op maat gemaakt reisvoorstel van. Een uniek
reisprogramma volledig op jou afgestemd waarvan je
zegt: dit is het!

Tijd om je koffer te pakken en te
genieten van jouw perfecte rondreis.
Door je reis met Wings ’n Wheels te
boeken ben je zeker dat alles voor en
tijdens de reis goed opgevolgd wordt.
Wings ’n Wheels staat zelfs dan 7d/7
24u/24 voor jou paraat. Zodat jij rustig en ontspannen van je ontdekkingsreis kunt genieten die je nog lang zal
blijven herinneren.

Excursies
Ons aanbod aan excursies strekt zich uit over
de parels van Hawai’i. De Aloha mentaliteit
ontdekken in het Polynesian Village, relaxen
op Waikiki Beach in Oahu, actieve vulkanen
ontdekken op Big Island, wandelen door
tropische landschappen op het groene eiland
Kauai en walvissen spotten vanuit Maui.

Over
ons.

MEER INFO OP WNW.BE

Alleen
of in
groep

ONTDEK
ONZE
ROUTES
OP

wnw.be

Wings ’n Wheels is een reisorganisator
met meer dan 25 jaar specialisatie in het
organiseren van op maat gemaakte en
unieke reizen voor de moderne reiziger.
Jouw reis bestaat nog niet, die maken we
samen!
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In 3 stappen naar het avontuur

1.

Aanbod en
prijzen op

De voordelen
van Wings ’n Wheels:
100% maatwerk
• Unieke rondreis op maat gemaakt

DRIVE

The

History
of

Pearl
Harbour

De expert
• Al 25 jaar brengen we onze liefde voor
USA, Hawaii, Alaska, Canada,
Australia, New Zealand en de South
Paciﬁc Ocean Islands over

Eerlijke prijzen
• Uitzonderlijke kwaliteit tegen een
eerlijke en onklopbare prijs

Kapellelaan 5 • 1860 Meise - België
TEL 02/270.15.50
FAX 02/270.15.60
EMAIL info@wnw.be

UW ZEKERHEID EN KWALITEITSGARANTIE

Al onze reizen zijn verzekerd tegen financieel onvermogen van
de reisorganisator bij: Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te
1130 Brussel. Tel: 32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

USS Missouri Battleship

Verantwoordelijke uitgever: Wings ‘n Wheels - Lic A5203 - een divisie van L&G International NV - Kapellelaan 5 - 1860 Meise - België
RPR Brussel - BTW. BE 0448.121.192 - Tel: 02/270.15.50 - Fax: 02/270.15.60 - Email: info@wnw.be

Ontspan
volledig in
Hawaii.
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Pater
Damiaan
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HAWAII

Maak kennis met het levensverhaal van Pater
Damiaan in Kalaupapa. Treedt in de voetsporen
van Damiaan, verken het eiland per ezel die afdaalt langs de bergwand of neem het vliegtuig en
bezoek de meest geïsoleerde plek van het eiland
met een oude US schoolbus.
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TOP

Via Wings ’n Wheels kan je na je aankomst met je vlucht / vliegtuigreis / cruise,
ter plaatse met huurwagen, of begeleide reis, rondreizen. Vindt je niet wat je
in gedachten hebt, wij maken het exact zoals je het wenst. Geef je idee aan je
reisagent of per mail naar ons (info@wnw.be) en wij maken het exact zoals je
het wenst, met professioneel advies en super veel lokale kennis!
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Het strand met de leukste naam van allemaal, is Waikiki
Beach, de plaats waar surfen is uitgevonden! Laat je onderdompelen in de bruisende vakantieactiviteiten en leg
daarna je surfbord even opzij om wat te eten en te drinken op het beroemde strand… uitgangsbord van Hawai’i.
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OAHU
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Waikiki Beach
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North Shore
Banzai Pipeline en
Sunset Beach OAHU
KAUAI

De schitterende branding en hoge golven maken van deze kust ‘the place to be’ voor de echte
surffanaten.

Beleef wat dramatiek aan de Napali Coast, de
ﬁlmlocatie van klassiekers als Jurassic Park. Maak
een onvergetelijke trektocht op bergﬂanken van
meer dan 1000 meter, vaar langs dolﬁ jnen en
zeeschildpadden en geniet van een romantische
zonsondergang zoals je enkel maar in ﬁlms ziet.
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Napali Coast

Road to
Hana
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Haleakala
National
Park

Pearl Harbour

OAHU
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Wandel mee door de geschiedenis van Pearl Harbor en bezoek
het USS Arizona Memorial en Punch Bowl Crater. Een belangrijk
stukje geschiedenis dat je even doet stilstaan bij de wreedheid
van de oorlog.

Meer info op wnw.be
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Road to Hana

MAUI

Hou je ogen op de baan op de populairste en mooiste, panoramische weg van HAWAII, de Road to Hana! Kronkel door
honderden bochten, wandel door tropische bossen, koel af
in de feeërieke watervallen en bewonder het schitterende
uitzicht. Je ogen kunnen al dit moois moeilijk volgen!

Meer info op wnw.be
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Hier kijk je echt in het ‘hart’ van het eiland, een enorme krater
openbaart zich en de schitterende panorama’s op het desolate
maanlandschap en de lavakegels zijn adembenemend. Wandel
naar beneden via één van de aangelegde wandelpaden of ga op
tocht per mountainbike… Een ware belevenis!

2435
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Bezoek Waimea Canyon, of ook wel de kleine
“Grand Canyon” van de Paciﬁc. Neem je regenjas en laarzen mee want deze regio staat bekend
als de natste plek op aarde. Bewandel het duizelingwekkend mooie natuurgebied van zo’n 7,5
kilometer groot. Voldoende vocht opnemen is de
boodschap!

Kona Koffee

Aanbod en
prijzen op

wnw.be
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HAWAII

Kofﬁeliefhebbers opgelet want Kona Koffee is de
duurste en exclusiefste kofﬁesoort ter wereld.
Proef deze aromatische kofﬁe op een van de vele
kofﬁeplantages en ontdek de Kona snow, wanneer de kofﬁestruiken in bloei staan. Je hebt er
meteen een boontje voor!

Meer info op wnw.be

Mauna Loa
Kilauea
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Waimea Canyon
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KAUAI

Manta Ray Dive

HAWAII

Sta oog in oog met Manta roggen tijdens de Manta Ray Dive. Duik het avontuur in en aanschouw
gracieuze manta’s op zoek naar plankton. Een
nacht om nooit meer te vergeten!
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Routes

Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMER
voor meer gedetailleerde info over de reis.

REGIO

START REIS

REISDUUR

HAWAIIAN ISLANDS
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SELFDRIVES

BEGELEIDE
RONDREIZEN

Huurwagens + Hotels

Routes

Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMER
voor meer gedetailleerde info over de reis.

REGIO

START REIS

REISDUUR

HAWAIIAN ISLANDS

2409

Hawaiian Islands Collection

Oahu - Big Island – Kauai

OAHU

2393

Hawaiian Islands Collection

Oahu - Big Island – Maui

OAHU

12 dagen
12 dagen

2426

Hawaiian Islands Selfdrive

Oahu - Big Island – Kauai

OAHU

2417

Hawaiian Islands Selfdrive

Oahu - Big Island – Maui

OAHU
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12 dagen
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INDIVIDUEEL
GEORGANISEERDE
REIS (Transfers, Hotels, Excursies)

Meer info op wnw.be

Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMER
voor meer gedetailleerde info over de reis.

REGIO

START REIS

REISDUUR

Hawaii 4 Islands Escorted Tour

Het wordt heet onder de voeten bij het bezoeken van het Hawai’i
Volcanoes National Park. Puffen geblazen bij het beklimmen van
de vulkaan Manua Kea, de hoogste berg van Hawai’i met zijn 4,128
meter maar nog warmer krijg je het van zijn buur, Kilauea, de
vulkaan die nog steeds actief is en blijft verbazen.
Meer info op wnw.be

HAWAIIAN ISLANDS
2435

Vulkanen Mauna
Loa en Kilauea HAWAII

EN begeleid

HAWAII

11 dagen

