
Mida Hawaii seiklusele kaasa pakkida?

Kuna seiklus toimub saarel kus on 10 kliimavööndit,  siis jälgi täpselt nimekirja.

Isiklikud dokumendid ja muu 

- Reisi lennupiletid
- Reisikindlustuse paberkoopia (soovitan Swedpanga reisikindlustust, mida saab teha eraarve 
alt)
- SFO majutuse koopia
- ESTA Viisa koopia võimalusel paberil
- Oma majutuse makstud arve koopiad (Konas kui ka Punas)
- Oma pass
- Passi koopia (peaks olema paigutatud passist eraldi)
- Vajadusel oma Ipad (arvutit ei soovita võtta, siis kogu aeg mure kus hoida)
- Oma panga kalkulaator või Mobiili ID (juhul kui peaks pangakaardiga midagi juhtuma)
- Võimalusel ka oma ID kaardi lugeja ja ID kaart, kui peab seda erandkorras vaja minema. - 
Fotoaparaat (soovitan kindlasti võtta hea fotokotiga kaamera kuna seikleme nii tolmus, liivas 
kui vihmas)
- Juhiload kui oled üks autojuhtidest (sõidukogemust peaks olema rohkem kui kaks aastat ja 
peaks olema vanem kui 18-aastane)
- Vahetatud sularaha soovitav võtta ca vähemalt 800 usdi kui võimalik või natuke rohkem. - 
Võimalusel võta kaasa rohkem kui üks pangakaart juhul kui teisega midagi juhtub
- Uuri kas sinu pangakaardiga saab võtta raha välja välismaal (mõnedel kaartidel on piirangud 
peal)
- Teavita oma kodustest vähemalt ühte inimest regulaarselt, mis sinuga toimub kogu reisi 
vältel

Jalanõud 

- Sandaalid või crocksid lihtsamate matkade jaoks, mis oleks mugavad ja sisse kantud ning ei 
hõõruks
- Kinnise ninaga tossud või matkatossud
- Ühed korralikumad ja pidulikumad kingad 

- Kui mahub veesussid 



Riided 

Riietega peaks arvestama seda, et kui me grupp on väike (vähem kui 10 osalejat) ja me 
ei ela villas nagu tavaliselt selle seikluse teises pooles, siis meil pole võimalust pesu 
pesta. Seepärast on vajalik, et arvestaksid kaasa nii palju võimalikke vahetusriideid, 
mis mahuks su pagasi 20 kg sisse ära. 

- Mugavad riided reisimiseks lennukis (tavaliselt retuusid või dressipüksid ja pehmed ning 
mugavad puuvillasest riided) võimalusel ka vahetusriided lennukisse kaasa ning mingi soojem 

sall või reisifliis. 
- Naistel mõned kerged ilusamad suvekleidid mõnel õhtul pidulikumaks väljaskäiguks
- Lühikesed püksid ja top (mitu versiooni)
- Matkamise mugavad riided
- Peavari (kas müts või rätik või kübar) päikest on väga palju ja see on väga intensiivne
- Väiksed kindad, võimalusel kas trennikindad või muud kõva polsterdusega just käelaba 
kaitseks kui kõnnime laava peal (kukkumise ennetamiseks)
- Vihmajope või keep (seda on vaja laavajalutuskäigu ajaks kuna seal võib olla jahe ja külm 
ning vihmane)
- Soe kampsun või fliis ja võimalusel vähemalt kaks, kui üks märjaks saab
- Mõned soojad sokid
- Aluspesu (10 päeva vahetuseks)
- Ujumisriided (võimalusel kaks paari – kas ühed bikiinid ja üks trikoo naistele, või mitu paari 
shortse meestele), et kui üks on märg, teine kuivab
- Sarong või lungi (kui seda Eestist ei saa, võime osta ka kohapealt)
- Rannarätik (võiks olla väga kerge)

Isiklikud hügieeni asjad 

Varustus 

- Mask, toru ja lestad (võimalusel osta juba Eestis, saab sellega trenni teha ja soovitavalt 
sukeldumispoest Sebak http://www.sebak.ee asub Lootsi 3 a Tallinnas või 
http://www.kalipso.ee Raua tänaval – sealt sain väga head surfisussid, mis mul käivad lestade 
sisse). Kui ostate väga odava varustuse, siis teie kogemus kannatab. 

Kindlasti peaks proovima maski ja toru enne väljasõitu Eestis ära, kuna ei soovi situatsiooni 
kus oleme ookeanis ja kellelgi hakkab mask läbi ajama või nagu eelmisel korral oli et lest 
lagunes ujumise ajal jalast ära. 

Ilma lestadeta ookeanisse ma ühtegi grupi liiget pikemaks ujumiseks ei soovita minna, 
kuna hoovused on väga tugevad ja mul oli sellega endal päris katsumusterohke 
kogemus. 

- Maski uduvastane vahend (ei pea aga võib)
- Kui lestadesse on vaja - osta lesta sussid
- Surfisärk või siis kerge kalipso (vajalik neile, kes kiiresti vees külma tunnevad, aga ka 
päikese eest kaitseks. Vesi on ca +24 kraadi, aga kui ujume, siis vahest 1 tund või rohkemgi 
ja võib külm hakata) 

- Väike pea lamp (eriti hea laavamatka ajal nii nagu ka Puna majutuses liikumiseks)

http://www.kalipso.ee/


- Väike istumisalus looduses
- Kaasaskantav joogipudel 

- Päikeseprillid (päike on väga ere)

- Sääsetõrje vahend (Puna pool läheb kindlasti vaja)
- Looduslik päikesekreem, mis oleks loodusele ka sõbralik kui vette minna (soovitav kui pole 
pruun keha ca +45 faktoriga või rohkem. (Päike on väga intensiivne ja ei soovi situatsiooni 
kus põlete esimeste päevade jooksul ära, nii et ülejäänud päevad ravite seda nii et nahk 
kestendab.)
- Väikeste päevamatkade seljakott
- Väike märkmik ja pastakas kui soovid teha märkmeid mustvalgelt ja mitte ainult oma telefoni
- Võimalusel väike isiklik eneseabi kotike, kus sees kõik esmased väiksed abimehed – nagu 
natuke sidet, siis valuvaigistid, väike haavade puhastuse vedelik, kindlasti plaastrid, 

väiksed käärid jms. 

Crystal Ra Laksmi ja lisajuht ei vastuta, kui teie isiklikud asjad kaovad reisi ajal ära. Igast 
kohast kust edasi liigume, pead ise jälgima, et oleks olemas kõik su isiklikud asjad. 

Trüki endale kasvõi see paber välja, siis saad nimekirja läbi käia. Kui keegi jätab 
kuskile midagi maha, siis see jääb maha ja me ei hakka selle pärast ekstra suuri ringe 
tegema. Arvesta, et sinu asja mahajäämise puhul sellele järgi minnes kaotab grupp 
võibolla isegi terve seikluse selleks päevaks ja kuna viibime Hawaiil vaid 10 päeva, on 
iga sekund arvel. 

Seepärast ole oma asjadega väga vastutustundlik ja tähelepanelik terve seikluse vältel!

Heade seiklussoovidega.
Crystal Ra Laksmi ja team
Lisainfot saab: kodulehelt jooksvalt:
www.crystalralaksmi.com/eesti

Imelise seiklemiseni!

_____________________________________________________________________ 

* Antud tekst ja materjal on Oü New Flow intellektuaalne omand ja selle autoriõigused on kaitstud. 


