MOJE SANJSKO POTOVANJE
Havaji so otočje v Tihem oceanu in
zadnja, 50. pridružena zvezna
država ZDA. Največji od Havajskih
otokov je Hawaii, imenovan tudi
"veliki otok" (do leta 1898)
Sandwich, ki meri 10.414 km²,
61.300 prebivalcev. Havaji so
sestavljeni iz osem večjih in 23
manjših otokov. Havaji imajo
populacijo 1.431.603.
Precej ljudi gre na Havaje z željo, da bi se spočili med ležanjem na peščeni plaži ob zvokih ukulel, ki se
mešajo z zvoki oceana. Nekaterim pa to potovanje predstavlja izziv. Lahko
raziskujemo in obiščemo ogromno lepih turističnih točk.
Želim si obiskati vedno zeleni otok Maui. Drugi največji otok Havajev, ki se
je leta 2017 znašel na vrhu lestvice najboljših otokov po mnenju
uporabnikov Trip Advisorja, saj je idealen kraj za vse ljubitelje narave.
»Skupaj smo se odpravili na prvo dogodivščino – z avtom smo prevozili
znamenito cesto – Pot proti Hani (Road to Hana). To je ena izmed najboljših
voženj, ki jih morate izkusiti, ko ste na Mauiju. Vožnja do Hane in nazaj
traja ves dan z vsemi postanki – neverjetnimi razgledi, džungla in gozdnate
pohodniške poti, ki vodijo do skritih slapov. Neverjetne plaže različnih barv,
sadne stojnice na vsakem koraku in slikoviti prizori narave za vsakim
vogalom. Cesta je ozka, vijugasta, običajno samo z enim pasom.« Tako je
del svojega potovanja opisala Maša Slatnar.
Na tem otoku je zelo znan slap Waimoku in slap Mahakiku. Maui slovi po
plažah različnih barv. V vodi je vedno veliko ljudi, največ se preizkuša v
surfanju.
Na otoku je nacionalni park
Waianapanapa. Na njem je znana
vulkanska črna peščena plaža s skrito luknjo za kopanje, starodavna
Havajska pokopališča in pet morskih jam. Črne peščene plaže najdemo
na območjih, kjer so včasih delovali vulkani. Vulkani na Havajih so
namreč kar precej aktivni, zato se otočje počasi žiri in ustvarja nova
otočja.
Zelo zanimivi se mi zdita plaži KA´ANAPALI in LAHAINA.
»Naslednji dan naju je Michael
odpeljal v Olowalu na ogled
petroglifov (slike nastale z
vrezovanjem v skalo). Tam so stari
prebivalci izklesali približno 100 starodavnih podob – človeške in
živalske figure. Potem smo se odpeljali na še eno najboljših Mauijevih
plaž – Ka’anapali Beach, kjer smo imeli čas za snorklanje in sprostitev
pod havajskim soncem,« je o svojem potovanju povedala Maša Slatnar.
Na severu otoka je naravni gejzir po imenu Nakalele Blowhole.
Gre za naravni gejzir, kjer je morska voda ujeta v podvodni lavi in išče
način, kako pobegniti. Toda situacija se lahko kmalu sprevrže v
nevarnost, če se gejzirju približaš preveč. Na tem mestu tudi lahko
občudujemo luknjo v obliki srca, ki se je oblikovala sredi kamnin.
Ustavila bi se tudi v glavnem mestu Lahaina. Čudovito mesto, v 19.
stoletju tudi glavno mesto Havajev, je bolj podobno vasi, kjer je ena izmed znamenitosti ogromno drevo
Banyan Square. Drevo meri 60 metrov in je znano po svojih ogromnih koreninah, ki gledajo iz ceste. V njem

si lahko ogledamo predstavo ognjenega plesa. V njej vsi domačini
in turisti zelo uživajo in zdi se jim zanimiva.

Za zaključek pa bi še odšli v nacionalni park Haliekala. Pokrajina
nacionalnega parka se dviga od bujne doline pod slapom na
morskem nivoju do rdeče puščave stebelnih stožcev na vulkanskem
vrhu Haleakale. Nacionalni park je znan kot “hiša sonca” in ponuja
veliko pohodniških poti ter slikovit razgled na Maui. Ko ste v »kua
mauni«, deželi nad oblaki, se odpre pogled na Veliki otok
(vulkanski vrhovi Mouna Kea in Mouna Loa). Center za
obiskovalce je na nadmorski višini 2.969 metrov. Observatorij je
bil zgrajen v bližini najvišje točke Mauija, saj kraj ponuja četrto
najboljše mesto za spremljanje atmosfere in vseh sprememb v
zraku. Ozračje tam nad oblaki je namreč čisto in suho, z minimalno
onesnažim zrakom.
Ker obožujem vonj sivke, bi si ogledala nasade sivke.
S tem vonjem bi zaključila svojo potovanje in se z odličnimi spomini vrnila domov.
Hana Ovčina

