
Lisaprogrammi menüüd hinnad

Arvestada  tuleb  ka  sellega,  et  kuna meil  on  põhiprogramm,  siis  lisad  ei  tohiks  segada
põhiprogrammi.  Kuna teie seiklus on vaid 10 päeva, siis sinna veel palju lisada on päris
keeruline. Lisaks on ka veel see, et meil on vaid üks või kaks autot, seega tuleb uurida kas
on ka teisi lisade tahtjaid ning mis võimalik on, et maksimaalne saada ja ka logistiliselt kõik
voolavalt toimiks. 

Põhiprogrammi  on sisse  pandud  ka  laava  jalutuskäik,  aga  selle  eest  tuleb  nüüd eraldi
maksta,  kuna see on nii  palju kallim. Milline see laava giid olema saab,  see  on  praegu
väljaselgitamisel.

- Kohaliku laavagiidi jalutuskäik  

Tavalised tuurid algavad 100 dollarit + maksud  ja tavaliselt makstakse sularahas kohapeal (giidil
peab olema laavagiidi litsens). Uurin välja praegu parima võimaliku giidi, kellel see olemas on ja
hea hinnaga. 

- Captain Cook monumendi matk

Seda juhin ma ise. Tegu on väga karmi mäest alla matkaga ning ka ülesse tulekuga. Seal on väike
rada ja palju astmeid. Peab olema väga hea füüsiline vorm, et see läbi teha (arvestada ka sellega,
et järgmine päev on musklid kõik valusad). Arvestada tuleks vähemalt 4-5 tundi kui võimalik. All
saab ujuda ka, aga sisse minek on päris keeruline. Vee sussid vajalikud. 
Hind - 50 dollarit matk inimese pealt.

Peace Garden labüründi matk – Paleaku Peace Garden 
Minu labüründi protsessi juhatus tasuta
Sissepäaasu hind parki – 10 dollarit sissepääs

- Pololuu oru matk 

Meil on hinnas Pololuu vaateplatvormi matk, aga kui soovite alla minna, siis peab vaatama mis
päevale seda panna, sest see võtab ka ekstra aega ja päris katsumusterohke. Kellel on raskusi
otse astmetelt ülesse tulla ja seda pikalt, ei soovita. All on väga ilus rand. Kas saab teisele poole
minna, oleneb jõe sügavusest ja tõusudest ja mõõnadest. Alla ühte nurka saab kindlasti vaatama
minna. Kui saab ohutult läbi jõe liikuda teisele poole, siis seal on üleval üks platvorm teisel pool,
kus tavaliselt oleme ka teinud väga võimsa tseremoonia. 
Hind - 30 dollarit inimese pealt.

- Kilpkonnade ranna matk 

See on väga lihtne. Pargime parklas ja võib vaja minna väikest tasu sinna (ca 5 – 10 dollarit)
rahvuspargile ja rannas on tavaliselt mõni kilpkonn ikka. 
Hind - 20 dollarit inimese pealt minule lisaks sissepääsu tasule. 

- Delfiinidega ujumine laeva pealt 



Hea kavaliteediga tuurid algavad ca 200 dollarit inimese pealt. Võib saada ka 100 dollariga, aga
siis on kahtlane kvaliteet. Mis ma sellega mõtlen on see, et need laevad jahivad hullult delfiine taga
ja ei võta arvesse nende naturaalseid rütme. Kõikide reiside jooksul pole ma teinud mitte ühtegi
laevaga sõitu delfiinide ujumisega grupiga minu juhtimisel. 

Novembrikuus on see aeg, kus selle täiskuu ajal on alati palju delfiine, kui mitte ühes rannas siis
teistes randades. Meil on iga hommik valida kolm randa. Kui üheski ei ole, siis tavaliselt lihtsalt
snorgeldame. Kui inimesed on pehmed ja kulgevad ja ei  ole nõudlikud, pole kunagi probleemi
olnud. Kõik grupid on saanud delfiinidega ujuda otse rannast ujudes.
Hind – 100 dollarit – 200 dollarit

- Öine mantareide matk
Ma ise ei ole läbi teinud. Aga võimalus tellida. Kui snorgeldada siis hind ca 100 dollarist ülesse. 
Best Savings ==> Book Online Using Promo Code: oceanfun
Certified Diver (1 Tank Dive) - $125*retail $115* online (save $10)
Dive Gear Rental(BCD, Regulator, Full Wetsuit) - $25
Snorkel Adult- $115 retail $105 online (save $10)
Snorkel Child (age 4-12)-  $85retail $80 online (save $5)
Infant (age 3 & under)-  Free
Ride-along - $75
http://www.mantaraydiveshawaii.com/adventures/manta-rays-dive-snorkel/

- Surfitunnid

Siin algavad ka hinnad ca 100 dollarist ja grupiga. 

http://www.konasurfschool.com/#!surf-lessons-book-now-kona-hawaii/c1enr

- Vabasukeldumise tund kohaliku vabasukeldujaga

Hinnada algavad ca 275 dollarit tund

http://www.bluewaterhunter.com/freediving_class.php

- Sukeldumine Two Stepsis kohaliku sukeldujaga

Algavad ca 80 dollarist kuni 130 dollarini

https://www.tombarefoot.com/things-to-do-in-hawaii/island-category/the-big-island-of-
hawaii/1/scuba-diving-packages/25/

- Kohaliku tervendaja seansid

Tavaliselt algavad 60 dollarist ülesse

- Eritellimusel matkad

Andke teada oma huvist. Ajaliselt meie programmi lisa väga enam ei mahu. 

- Sinu personaalne Hawaii eelarve

Olenevalt kui detailselt seda soovid, vähemalt 40 eurot eelarve inimese pealt

http://www.mantaraydiveshawaii.com/adventures/manta-rays-dive-snorkel/
https://www.tombarefoot.com/things-to-do-in-hawaii/island-category/the-big-island-of-hawaii/1/scuba-diving-packages/25/
https://www.tombarefoot.com/things-to-do-in-hawaii/island-category/the-big-island-of-hawaii/1/scuba-diving-packages/25/
http://www.bluewaterhunter.com/freediving_class.php
http://www.konasurfschool.com/#!surf-lessons-book-now-kona-hawaii/c1enr

