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hAVAnnA

honolulu
Hawaijin pääkaupunki Honolulu on todellinen rantalo
mailijan paratiisi. Upeat hiekkarannat, huojuvat palmut ja 
vilkas yöelämä ovat vastustamaton yhdistelmä aurinkoa ja 
sykkivää iltaelämää etsivälle. 

Kuuma ja kiihottava Havanna on huumannut matkaili
joita läpi vuosikymmenten. Salsa, rumba, rommi ja iloiset 
kuubalaiset takaavat sinulle onnistuneen ja ikimuistoisen 
loman.

Oahun-saarella sijaitsevassa honolulussa on vaa-
leiden hiekkarantojen ohella myös paljon muuta 
nähtävää  pearl harbourin muistomerkillä voit 
kohdata II maailman sodan tuulet, luonnon mahta-

van voiman voit kokea suuren tulivuorenkraat-
terin Diamond head:in äärellä, aasialaiseen 

tunnelmaan pääset kaupugin kiinalaisessa 
kaupungiosassa  Satamakaupungissa on 
useita kuuluisia surffausrantoja, joiden 
aallot ovat parhaimmillaan tammi-
helmikuussa 

kuuban pääkaupungissa havannassa aistit aidon 
1950-luvun tunnelman  Erityisesti Vanhaksi ha-
vannaksi kutsuttu historiallinen keskus La habana 
Vieja hurmaa siirtomaa-aikaisilla espanjalais-

kortteleillaan ja 50-luvun amerikanrau-
tojen täyttämillä vilkkailla kaduillaan  

kaupunki on täynnä upeita kirkkoja, 
palatseja ja museoita sikarintuok-
suisista ravintoloista ja yökerhoista 
puhumattakaan  Mielenkiintoista 
nähtävää ovat myös lukuisat vallanku-
mousmuistomerkit 

Hotel Presidente 
Tyylikäs ja näyttävä hotelli, jossa on esillä  
yli 400 taide-esinettä  huoneissa on ilmas-
tointi, suihku/kylpy, hiustenkuivaaja, 
minibaari, satelliitti-tv, radio, puhelin ja 
kassakaappi  hotellissa on ulkouima-allas ja 
hyvät palvelut: internet, solarium, hierontaa, 
kauppoja, kaksi ravintolaa ja kolme baaria 

Hotel Comodoro 
Erinomainen sijainti uimarannan kupeessa, vain 
15 km lentokentältä  paljon huoneita merinäkö-
alalla  Valittavana myös sviittejä ja hyvin varustel-
tuja bungaloita  hotellissa on erinomaiset palvelut 
ja ajanviettomahdollisuudet: ulkouima-allas, 
tenniskentät, kuntosali, kauneussalonki, hieronta, 
sauna ja poreallas, pelihuone, ravintolat ja baarit 

Sheraton Waikiki 
Sijainti kuuluisalla Waikikin rannalla 4 km 
honolulusta  Tilavista huoneista on näköala 
kaupunkiin, merelle tai vuorille  huoneissa 
mm  kylpyhuone, ilmastointi, satelliitti-tv  
hotellissa on useita ravintoloita, kaksi uima-
allasta, parkkipaikka, kuntosali, myymälöitä, 
matkatoimisto, autonvuokraus, pesulapalvelu 

Oyal Hawaiian Hotel 
kodikkaalla hotellilla on oma yksityisalueensa 
kuu luisalla Waikikin rannalla  hotellissa on myös 
2 uima-allasta, puutarha, hyvät ravintola- ja baa-
ripalvelut sekä lahjatavaramyymälöitä  Tilavissa 
huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, TV, puhelin, 
tallelokero ja silitysvälineet  Lähellä tennis- ja 
urheilukentät, eläintarha sekä golfkenttä 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 21 24
helmi 19 24
maalis 19 25
huhti 20 26
touko 21 27
kesä 22 27
heinä 23 28
elo 23 28
syys 23 28
loka 22 28
marras 21 27
joulu 21 26

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 18 26
helmi 18 26
maalis 19 27
huhti 21 29
touko 22 30
kesä 23 31
heinä 24 32
elo 24 32
syys 24 31
loka 23 29
marras 21 27
joulu 19 26


