
Pár tipů na cestu 

Vzal bych si převážně letní oblečení, na většině míst bude poměrně teplo, přes den okolo 30 stupňů, 
v noci okolo 20 – chladněji bude pouze na túrách v horách na Kauai (nemělo by být pod 15 stupňů) a 
na sopce na Big Islandu (nemělo by být pod 8 stupňů), takže jen na ty si vzít trochu teplejší oblečení. 

Určitě bych přibalil nějakou sportovní bundu, popřípadě pláštěnky (na túry) nebo deštník, na 
některých místech na Kauai a Big Islandu může trochu sprchnout (ale měly by to být jen přeháňky). 

Na túry bych si vzal dobré tenisky (pohory asi nejsou úplně třeba) a pokud možno, tak tmavé 
ponožky, zejména na Kauai jsou stezky z červenozemě, která hodně barví, a ze světlého oblečení to 
už dolů nedostanete. 

Jinak po městě se chodí převážně v žabkách a méně náročné túry (Diamond Head) se v žabkách dají i 
ujít. 

Jak poletíte do USA, tak při prvním vstupu na území USA (mezipřistání v USA) si budete muset 
vyzvednout kufry a znovu je odbavit – dělají se tam kontroly a pokud si je nevyzvednete, tak s vámi 
nepřiletí a dorazily by o pár dní později, tak bacha na to. 

Na Oahu se dá skoro všude platit kartou (vyjma některých taxíků, takže pro ně mít hotovost), na 
ostatních ostrovech v malých restauracích může být s kartou trochu problém a ve stáncích s jídlem 
a pití se musí platit hotově téměř vždy. V restauracích se standardně dává dýško cca 15 – 20 % 
podle toho jak moc vám chutnalo a v taxíku je běžné dávat dýško cca 10 – 15 %. 

Na Oahu je rozsáhlý systém autobusů – řidiči vám rádi poradí jakým autobusem a kam jet (nebo se 
to dá najít v google mapách). Lístek stojí $2,5 na osobu (jedním autobusem na neomezenou 
vzdálenost a dostanete papírek, který můžete použít na přestup – platí asi 60 minut) – je potřeba 
mít přesnou sumu peněz, je tam automat, do kterého peníze dáte – nevrací! Když potřebujete jet 
do určité stanice, řekněte řidiči, ať vám tam zastaví, jinak pokud chcete, aby autobus na zastávce 
zastavil, tak po stranách autobusu je natažený drát, za který musíte zatáhnout – pak na zastávce 
zastaví – v opačném případě když na zastávce nikdo nebude a nikdo nezatáhne, tak se všechny 
zastávky projíždějí. 

Tady je pár doporučených restaurací: 

 Ono Hawaiian Foods – typická havajská – levná – 11:00 – 20:00, neděle zavřeno 
 Ono Seafood – havajská, mořské plody – levná – 8:00 – 18:00, st zavřeno, ne 10 – 15:00 
 Uncle bo´s Pupu – americká, mořská – středně drahá – 17:00 – 01:00 
 Tonkatsu tamafuji – japonská – středně drahá – 17:00 – 21:30, út zavřeno 
 The Steak Shack – americká, fast food – levná – 10:00 – 19:00 
 Chef Mavro – současná, luxusní restaurace – michelinská restaurace – 18:00 – 21:00 – po 

zavřeno – rezervovat dopředu - https://www.chefmavro.com/menu/ - cca $185 na osobu 
(kdybyste to chtěli spárované s vínem, tak je to plus $82 na osobu) 

 The Cheesecake factory – na Waikiki – super restaurace za rozumnou cenu – určitě 
doporučuji 



 

Oahu – 2.9.2017 - přílet 

Po přistání si jen vyzvednete kufry a před letištní budovou jsou přímo taxíky, dáte mu jméno 
hotelu a určitě bude vědět, kde to je, cena by měla být cca $35 - $40 – když bude hustá doprava, 
tak to může být trochu více. Z letiště jede i autobus, ale je v něm zakázané přepravovat kufry, takže 
by vás dovnitř nevzali. 

Pokud budete mít ještě sílu, tak se můžete podívat na noční Waikiki a přivítat se, celá hlavní ulice u 
pláže bude žít. 

Pokud budete mít hlad a budete chtít zajít do fajn restaurace, tak můžu doporučit The Cheesecake 
Factory – mají tam super obsluhu i jídlo (na Havaj za rozumné ceny) – je možné, že na usazení budete 
chvíli čekat (většinou to bývá tak 30 minut), popřípadě restauraci Duke. 



 

Oahu – 3.9.2017 – poznávání Waikiki, relax 

Zde je jen pár tipů: 

 Statue Duke – socha nejslavnějšího havajského surfaře 
o Kousek od sochy jsou místa, kde se dá půjčit surfařské prkno – pokud se nebudete 

bát, tak bych to vyzkoušel, je to příjemné 
 Waikiki beach – pláž lemována obchody a restauracemi (i fastfoody), na každém kroku je 

taky obchod – hodně dobré jsou třeba ABC stores – mají tam i dost potravin místní výroby 
 Honolulu zoo – zoo kousek od Waikiki, ale já tam nikdy nebyl a nelákala mě, záleží na vás 
 Lewers Street – jedna z mnoha uliček kde se dá nakupovat 
 Fort de Russy beach park – klidnější pláž kousek od Waikiki – dá se na ni dostat i cestou 

podél pobřeží, půjdete furt za nosem – je to asi 10 minut, místní tady hrají volejbal a je tam 
hodně studentů 

 Ala Moana Centre – velké nákupní centrum s velkým food courtem (místo, kde jsou 
restaurace – je jich tam asi 40), obchodů tam je taky dost, ale jelikož je to Havaj, tak ceny 
jsou většinou o dost vyšší než v kontinentální USA 

o Pěšky je to celkem daleko, ale dostanete se tam nejjednodušeji autobusem číslo 8 
nebo 23 – lístek stojí $2,5 a je potřeba mít peníze přesně (nebo platit za dva, tedy 
mít $5) 



 

 

  



Oahu – 4.9.2017 – Diamond Head Crater 

Můžete si udělat výlet na kráter Diamond Head – je to poměrně nenáročná túra, zabere do 1 hodiny 
nahoru, plus cesta dolů – dá se jít v žabkách, ale tenisky jsou asi trochu lepší – leze se po schodech a 
potom musíte prolézt bunkrem – pěkné výhledy. Celá stezka je na slunci – takže lepší je jít ráno a 
odpoledne zpátky na pláž. 

Platím se vstupné řádově v dolarech, na začátku by měl být malý stánek s občerstvením a automaty 
na pití, ale možná bych si s sebou vzal vodu z obchodu a malou svačinu.  

Dostanete se tam: 

 Autobusem – z vaší ulice, autobus číslo 23 – řidiči řeknete kam jede a on vás upozorní, kde 
vystoupit – jinak je to ta zastávka za univerzitou (Diamond Head Rd a Opp 18th ave) – cesta 
trvá asi 12 minut. 

 

 Taxíkem – pokud byste nechtěli jet autobusem, tak se dá jet taxíkem – z Waikiki by to mělo 
stát cca $15 - $20 podle provozu. 

Oahu – 5.9.2017 – výlet na Pearl Harbor 

Výlet na Pearl Harbor – viz zájezd. 

Oahu – 6.9.2017 – Koko Head Crater a Hanauma Bay 

Pokud se vám bude chtít, tak bych ráno vyrazil na Koko Head Crater – čím dříve tím lépe – potom by 
tam bylo dost velké vedro. 

Na tento kráter se jde po bývalé zásobovací „železnici“ – na vrchol to budete mít cca 1 200 schodů – 
na jednom místě půjdete po pražcích přes malou rokli (není moc velká). Z vrchu je pěkný výhled na 
východní pobřeží a je to fajn místo na svačinu. 

Poté se můžete vydat stejnou cestou dolů a budete směřovat do Hanauma Bay – pěkná zátoka – 
zatopený kráter, kde se dá šnorchlovat a potápět – vstupné $7,5 na osobu. 

Dostanete se tam: 



 Autobusem 22 – jede z Kalakaua Ave – ulice přímo u pláže na Waikiki – kousek od sochy 
Duke 

 

o Vystoupíte na zastávce – Kalanianaole Hwy a Hanauma Bay Road – to je přímo u té 
zátoky a z tama půjdete směrem na kráter a poté zpět do zátoky 

o Autobus směrem tam jede v: 8:00, 9:00, 9:38 a cesta zabere cca 40 minut 
o Autobus směrem zpět jede v: 13:49, 15:06, 15:33, 16:09, 16:30, 16:51 a poslední jede 

v 17:25. 
 Taxíkem – asi by bylo jednodušší jet cestou tam taxíkem (cca $45) a cestou zpět busem, ale 

zvládnete obě varianty. 

 



 

Večer potom odlétáte na Kauai – cesta na letiště může zabrat až 60 minut 
z Waikiki – podle dopravy! 

 

Oahu – 13.9.2017 – relax ve městě, odpočívání – popřípadě si můžete udělat 
výlet do Polynéského kulturního střediska nebo výlet okolo ostrova 

 Polynéské kulturní středisko 
o Lístky se měly dát koupit i den předem – doporučil bych si zaplatit balíček 

Ambassador Luau – má dobré místa na večerní show i super místní večeři, k zájezdu 
je dobré doobjednat i dopravu 
http://www.polynesia.com/packages/index.html#.WZWWwihJaMo  

o Pokud byste si to nechtěli zařizovat sami, tak se můžete zeptat na hotelu, určitě 
z tama budou organizovat výlety do střediska, tak by vám mohli lístky rezervovat 

Oahu – 14.9.2017 – cesta kolem ostrova – popřípadě relax – popřípadě 
Polynéské kulturní středisko 

Ty co jsou tučné celé, tak bych určitě nevynechal, ty ostatní bych se rozhodl podle času, jak na tom 
budete – všechny místa by měly být v GPS, nebo dostanete mapku v půjčovně auta 

 Nu´uanu Pali Lookout – krásný výhled na východní pobřeží 
 Makapu´u Point Lighthouse  - u stezky je pěkná vyhlídka na pobřeží, popřípadě se dá jít 

nahoru k majáku – ale zabere to minimálně 2 hodiny – z vrchu je výhled ještě hezčí 
 Kailua Bay – celkem pěkná pláž na východě ostrova 
 Byodo-In-Temple – krásný chrám v japonské zahradě – je to replika japonského chrámu, 

určitě stojí za návštěvu 
 La´ie Point – vyhlídka na skalní útvar v oceánu, není to zajížďka, takže bych se na to podíval 
 Giovanni´s Shrims Truck – karavan ve kterém na severním pobřeží dělají čerstvé krevety – 

určitě stojí za návštěvu – popřípadě karavan společnosti Fumi´s 
 Sunset beach – známá surfařská pláž na severu ostrova, v zimě tam jsou i 15 metrové vlny 
 Banzai Pipeline – další známá surfařská pláž, v zimě se tam tvoří barelová vlna 
 Waimea Valley – stezka k vodopádu skrz zahradu – celkem hezké, vysoké vstupné 
 Dole Plantation – ukázkové centrum pěstování ananasů – bludiště, vláček, 9:00 – 17:00 



 
  



https://www.google.cz/maps/dir/Nu%E2%80%98uanu+Pali+Lookout/Makapu%E2%80%98u+Point+Li
ghthouse+Trail/Kite+Surf+Kailua+Bay+Beach+Park/Byodo-
In+Temple,+Kaneohe,+Havaj,+Spojen%C3%A9+st%C3%A1ty+americk%C3%A9/L%C4%81%CA%BBie+
Point+State+Wayside,+Laie,+Havaj,+Spojen%C3%A9+st%C3%A1ty+americk%C3%A9/Giovanni's+Shri
mp+Truck,+Burroughs+Road,+Kahuku,+Havaj,+Spojen%C3%A9+st%C3%A1ty+americk%C3%A9/Sunse
t+Beach/Banzai+Pipeline/Waimea+Valley/Dole+Plantation/@21.4818199,-
158.0202403,11z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x0:0xc97922b8ab8815d7!2m2!1d-
157.7931573!2d21.3669988!1m5!1m1!1s0x0:0x2613352d6f660971!2m2!1d-
157.6504453!2d21.308778!1m5!1m1!1s0x0:0x4e3710a7bd927b28!2m2!1d-
157.7288001!2d21.3981517!1m5!1m1!1s0x7c006a476fb89d59:0x1af42e22388f49e4!2m2!1d-
157.8322482!2d21.4306937!1m5!1m1!1s0x7c00457c8ae267bd:0x99d860e28f909350!2m2!1d-
157.9144369!2d21.6484801!1m5!1m1!1s0x7c004fe0fdc61081:0xb053cec99a1d331c!2m2!1d-
157.9487017!2d21.6773722!1m5!1m1!1s0x0:0x68aa0a219780183e!2m2!1d-
158.0402827!2d21.6742715!1m5!1m1!1s0x0:0xaef8a2d808181351!2m2!1d-
158.0512047!2d21.6650562!1m5!1m1!1s0x0:0xd9f12c4c38a9ad2b!2m2!1d-
158.054016!2d21.636111!1m5!1m1!1s0x0:0xbfbe6e27bf242647!2m2!1d-
158.0376481!2d21.5260517!3e0?hl=cs  

 


