HYVINVOINTIMATKA HAVAIJILLE 23.3-6.4.2019
Matkan vetäjänä Päivi Kaskimäki

Lentoaikataulu:
SK 703 23MAR HELSINKI-TUKHOLMA
SK 939 23MAR TUKHOLMA-LOS ANGELES
UA1718 23MAR LOS ANGELES – KONA

0810 0815
0950 1320
1600 1855

UA1746 04APR LIHUE – SAN FRANCISCO
SK 936 05APR SAN FRANCISCO – KÖÖPENHAMINA
SK 1712 06APR KÖÖPENHAMINA – HELSINKI

2115 0530/05APR
1735 1315/06APR
1405 1640

Hotellit:
Kona: Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou Bay: Mountain view, sis. aamiaisen
http://www.sheratonkona.com/
Kauai: Agua Kauai Beach: Traditional Mountain/Garden view, sis. aamiaisen
https://www.kauaibeachresorthawaii.com/
Ilmoittautuminen 15.12.2018 mennessä:
Päivi Kaskimäki: paivikaskimaki@gmail.com

Unique Wine Tours Oy: Ilona@uniquewinetours.fi

Päivä 1. Kona /23.3.
Lento Helsingistä Tukholman ja Los Angelesin kautta Konaan, Havaijille.
Tilauskuljetus lentoasemalta hotellille.
Päivä 2. Kona /24.3.
Aamiainen hotellilla. Puolen päivän retki.
Opastettu kaupunki- ja saarikierros. Opas kertoo historiasta, kulttuurista ja luonnosta. Saat tietää
missä ovat parhaimmat ostospaikat, markkinat, ravintolat jne.
Illalla hotellin rannalla Huna rituaali
Huna tarkoittaa havaijin kielellä salaisuutta. Uuden ajan rituaali korostaa käytännöllistä elämää ja
harmoniaa kolmella tietoisuuden tasolla. Huna perinteessä on 7 pääperiaatetta, jotka ohjaavat
elämää ja olemassaolon luomista.
Hunan 7 pääperiaatetta ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IKE – Maailman on sellainen jollaisena näet sen
KALA –Ei ole rajoja ja kaikki on mahdollista
MAKIA –Energia virtaa sinne minne huomio kiinnittyy
MANAWA – Nyt on voiman hetki
ALOHA – rakastaa, on olla onnellinen
MANA – voima tulee mukana
7. PONO – tehokkuus on todellisuuden mitta

Päivä 3. Kona / 25.3.
Aamiainen hotellilla.
Päiväretki, jonka aikana päästään uimaan delfiinien kanssa ja snorklataan upeissa kirkkaissa
vesissä.

Illalla Hula-illallis show paikallisessa ravintolassa, Havaijin musiikkia, tanssia ja ruokaa.

Päivä 4. Kona / 26.3.
Aamiainen hotellilla. Puolen päivän retki.
Retki: Kohala Waterfalls Adventure
Retki Kohalan maaseudulle. Pohjois Kohala tunnetaan sokeriviljelmistään, taruistaan ja
luonnonkauneudestaan. Retki alkaa kiertoajelulla maastureilla maaseudulla, jonka aikana nähdään
useita vesiputouksia, siltoja, historiallisia Havaijin viljelyterasseja ja -kanavia.
Vaellusta maaseutumaisemissa ja mahdollisuus uida vuoristopurossa vesiputousten alla.
Retki sis.lounaan

Vapaa ilta.
Päivä 5. Kona / 27.3.
Aamiainen hotellilla. Tilauskuljetukset. Captain Cookin puolen päivän retki.
Veneretki Konan rannikolla etsimään valaita ja snorklausta Captain Cook Monumentin lähellä
Kealakekua Bay Reserve:ssa. Upea paikka, värikkäitä koralleja, kaloja ja kirkasta vettä.
Sis. lounaan.

Vapaa ilta.
Päivä 6. Kona / 28.3.
Aamiainen hotellilla. Puolen päivä retki.
Retki: Kilauea Volcano Adventure
Tutustut Havaijin tulivuoriperäiseen kansallispuistoon erityisoppaan kanssa. Vaellus maailman
harvinaisimpiin ekosysteemeihin kuuluvassa puistossa, josta löytyy alkuperäistä sademetsää,
vulkaanisia muodostelmia ja huikeita maisemia. Sis. retkilounaan
Vapaa iltapäivä ja ilta.

Päivä 7 Kona-Kauai / 29.3.

Aamiainen hotellilla. Uloskirjautuminen hotellilta.
Tilauskuljetus lentoasemalle.
Lento Lihuelle.
Tilauskuljetus lentoasemalta hotellille.
Majoittuminen hotelli Agua Kauai Beachiin.

Vapaata aikaa loppupäivä.
Illalla puolenkuun tähtimeditaatio rannalla.
Päivä 8 Kauai/ 30.3.
Aamiainen hotellilla.
Kokopäiväretki tilauskuljetuksella Waimea kanjonille, jossa tehdään vaellus
luonnonsuojelualueella. Kanjoni on kuusitoista kilometriä pitkä ja syvimmillään noin 900 metriä
syvä. Kanjoni on muodostunut Waimea-joen ja läheisen Mount Waialealen rinteiltä kertyneen
sadeveden uurtamana. Waimea Canyonin kansallispuisto on pinta-alaltaan noin 7,5
neliökilometriä ja sisältää lukuisia vaelluspolkuja. Valitaan reitti ryhmän ja oman kunnon mukaan.
Sis. retkilounaan.

Tilauskuljetus takaisin hotellille ja vapaa ilta.
Päivä 9 Kauai / 31.4
Aamiainen hotellilla.
Vapaapäivä

Päivä 10 Kauai / 1.4.
Aamiainen hotellilla.
Vapaapäivä tai
Vapaavalintainen retkipäivä:
Lemuria aktivointi, meren ja maan elementtien äärellä.
Tiedot päivittyvät myöhemmin tähän.

Päivä 11 Kauai / 2.4.
Aamiainen hotellilla. Kokopäiväretki.
Retki Hanalein Joella kajakeilla. Häkellyttävän kauniita maisemia rauhallisen kajakkiretken aikana
katsellen villieläimiä, kaukana siintäviä vesiputouksia ja reheviä metsiä. Retki päättyy Hanalei
Bay:lle, Kauain suurimmalle ranta poukamalle, jossa voi uida sen kirkkaissa vesissä, rentoutua
valkohiekkaisella paratiisirannalla tai snorklata ihaillen upeaa meren elämää ja nähdä vaikkapa
kilpikonnia. Sis. retkilounaan.

Retken jälkeen matka jatkuu hindu luostariin, johon tutustutaan omin päin.
Paluu tilauskuljetuksella hotellille.
Päivä 12 Kauai / 3.4.

Aamiainen hotellilla.
Vapaapäivä

Päivä 13 Kauai / 4.4.
Uloskirjautuminen hotellilta ja lähtö tilauskuljetuksella lentokentälle.
Lento kohti Suomea, jonne saavutaan aikaerosta johtuen 6.4.

Päivi Kaskimäki
Matkanvetäjä ja tulkkaus
Päivin ohjelma sisältää mm maya-astrologiaan tutustumista oman syntymä ja voima merkin
kautta. Mikä on todellinen luova potentiaalisi ja sen tiellä mahdollisesti olevat esteet.
Valmennusta tietoiseen itsetuntemukseen, ja sisäiseen kasvuun, hetkessä inspiroiden.
Lemuria ja Mu mantereet, sekä niiden kiehtova esoteerinen tieto kulkee mukanamme.
Matkaamme hetkessä ja annamme intuitiolle tilaa opastaa Havaijin energioihin ja muinaiseen
viisauteen.
________________________________________________________________________________

Aloha!
Olen Tarja Kuopiosta mukana matkalla tekemässä hemmottelevia hoitoja hieroen ja mobilisoiden.
Jos esimerkiksi selkä on kipeä, pakarat jumissa, hartiat korvissa, niska KIVISTÄÄ, faskiat ON
pinkeinä TAI JALKAPOHJIIN SATTUU, apu löytyy läheltä.
- Tai jos haluat rentoutua hemmotellen, sekin onnistuu!
Hoidan työkseni ihmisiä kokonaisvaltaisesti Bene Statera!® - Perinteisellä Jäsenkorjauksella, jossa
ihminen käsitellään pehmeästi yksilönä
vaivan alkusyy hakien ja hoitaen.
Hoito sisältää hierontaa, mobilisointia, trigger-pisteitä ja kalvojen käsittelyä luomuhoitotuotteilla
höystettynä.
Vaikka hoito on tehokas, se on myös PEHMEÄN hemmotteleva.
Halutessasi voit ottaa minuun yhteyttä ennen matkaa, niin suunnitellaan hoitotuokioitasi
alustavasti.
Yhtä hyvin voimme sopia hoitosi matkan aikana.
Yhteyttä SAAT HALUTESSASI puhelimella
050 4650 509 tai meilillä
tarja@benestatera.fi
30 min ensiapu 40 e
1h hoitokokonaisuus 75 e
1,5 h hoitokokonaisuus 105 e
2 h hoitokokonaisuus 135 e
Matkalla nähdään!
Bene Statera! ® - Hyvän Olon Tasapaino
Tarja Tirkkonen
Hoitaja ja kouluttaja
www.benestatera.fi
________________________________________________________________________________
Hinnat
Min. 15 hlöä
6997 euroa/hlö 2hh
8980 euroa/hlö/1hh
Hintaan sisältyvät kaikki ohjelmassa mainitut:
Lennot, hotellit, ruokailut, retket, sisäänpääsymaksut, kuljetukset, tulkkaus, Päivin ohjelma,
sekä välilento saarelta toiselle.

Maksuehdot:
Ennakkomaksu 500 € / hlö varauksen yhteydessä
2. lasku laskutetaan 15.12.2018: 1000 euroa/hlö
Loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen matkaa.

Ilmoittautuminen 15.12.2018 mennessä:
Päivi Kaskimäki: paivikaskimaki@gmail.com
Unique Wine Tours Oy: Ilona@uniquewinetours.fi

Matkustajia velvoitetaan hankkimaan matkavakuutus, tarkistakaa ystävällisesti sen
peruutusturva!
USA:n matkustettaessa pitää hankkia ESTA. Hakemus on helppo tehdä netissä itse.
Tarvittaessa kysy apuja Ilonalta.
Passi on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Unique Wine Tours Oy, Mannerheimitie 20 B, C/O Meeting Park,
00100 Helsinki. Yhteyshlö: Ilona Marin, email. Ilona@uniquewinetours.fi
Peruutusehdot:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
Tilausvahvistus – pidätetään ennakkomaksu 500€ 1.12. asti
15.12 jälkeen pidätetään jo maksettu ennakko
1.2. jälkeen ei suoriteta mitään takaisinmaksuaUnique Wine Tours Oy saattaa periä korvauksen
myös palveluista, joista Unique Wine Tours Oy ei saa hinnanpalautusta (esim. lentoliput, laivaliput,
majoituspalvelut, ennakkoon maksetut lipputilaukset jne.)
Aurinkoisesti tervetuloa kanssani sykähdyttävälle Havaijille
Matkanvetäjä Päivi Kaskimäki: www.paivikaskimaki.com

