
 مناظر رائعة تغرق العین وتستقر في القلب ، لعلھا حلم جمیل ینغمس بین طیات الفكر ، ویبعث السعادة بداخلة 
 .جزر ھاواي ھذا االسم الذي جاب كثیرا في حیاتنا ، ماھو اال قطعة من االحالم الماسیة التي تزدان بھا االرض 

 
 .لن تصدمك الطبیعة في روعتھا ھنا ، ولن تتحدى شفافیة قلبك النابض بسحر الطبیعة 

 .على رمال ھذا الكون الواسع ، ھناك رمال استیقظت بسحر اخاذ وعبیر یفوح باالنتماء للجمال 
 

حتى االشجار لم یسرھا ان تبقي قابعة في االرض ، وفضلت  على ان تكون باسقة تلوح للشمس بالرغبة في 
 .الجمال الذي ال یقاوم 

كلمات تكتب في جمال ھاواي ، بید ان الجمال ال یوصف وان وصف اصبح جماال ناقص ، فال تستطیع وصف 
 .الطبیعة ابدا لما تحملة من جوھر یصعب علینا تفتیتھ 

 
فیروزیة ھي جزر ھاواي ، بمیاھھا الرائعة المنسابھ  ، تطل على الزائرین كقطعة حجر نفیس ال تشبھ شيء 

 .حتى نفسھا 
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                                             Hawaii ھاواي 



 
ووجود وفرة من الشواطئ ) الدافئ ( ان المناظر الطبیعیة والمتنوعة في ھاواي ومناخھا االستوائي الحار 

 .العامة والبراكین النشطة جعلھا مقصد للسیاح 
 

لقد تطورت ثقافة ھاواي بصورة كبیرة وبشكل مستقل الكثر من الف سنة ، عن اي تاثیر خارجي ، حیث جاء 
 .إلى الجزر في الزوارق المصنوعة یدویا  Polynesiaالمستوطنون بولبنیزیا 

 
 .وتاثرت بقوة ھاواي من قبل الثقافات امریكا الشمالیة واسیا 

 
 . 1959من والیات الوالیات المتحدة االمریكیة ، وذلك في عام  50اصبحت ھاواي الوالیة 

 
ھونولولو ھي عاصمة ھاواي واكبر مدنھا ومركزھا الثقافي ، لعل ما یمیز ھاواي انھا مسقط راس الرئیس 

 .  Surfingاالمریكي اوباما ، ومسقط راس اشھر االلعاب البحریة اثارة 
 
 
 

 -:جزر رئیسیة وھي   6ھناك 
 
 
 
 
1-Oahu      ) اواھو( 
 
2-Kauai   )كاواي( 
 
3-Molokai   ) مولوكاي( 
 
4-Lanai  ) اناي( 
 
5-Maui  ) ماوي( 
 
6-Hawaii Island 
 )جزیرة ھاواي اكبر من الجزر االخرى ( 
 
 
 
 
 
 
 

 See Dunia - Hawaiiھاواي                                                          -شوف الدنیا  



 
 -:ونسلط الضوء على الجزر السیاحیة وھي 

 
1-Oahu      ) اواھو( 
 

ھي الجزیرة االكثر من حیث عدد السكان وذات شعبیة كبیرة ، كما انھا ھي الجزیرة السیاحیة الرئیسیة في 
 .ھاواي 

 
 )راجع وایكیكي ( ھونولولو عاصمة ھاواي واكبر مدنھا، باالضافة لشاطئ وایكیكي یقعان في ھذه الجزیرة 

ھو االفضل على   Kailua beach، فان شاطئ  Surfingولعشاق ركوب االمواج واالثارة البحریة ، عشاق 
 .ھذه الجزیرة لممارسة ھذه الریاضة البحریة المثیرة 

 
 
2-Maui  ) ماوي( 
 

ھي ثاني اكبر جزیرة لدیھا شواطئ جمیلة جدا وھي من الروائع لقضاء العطالت العائلیة ، فھي ھادئة جدا 
 وھناك العدید من المنتجعات الراقیة وتعتبر جزیرة ماوي بعد وایكیكي 
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 شاطىء وایكیكي 



 -:من االماكن  التي نسلط الضوء علیھا في ھاواي 
 

Hawaii Volcanoes National Park 
 

 -:موطن ھاواي البراكین الحدیقة الوطنیة 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.nps.gov/havo 

 
 
 
 

اما اذا كنت ترغب في زیارة الجزر االخرى في ھاواي ، فمن االفضل الذھاب الیھا عن طریق الرحالت المحلیة ، 
ویوجد العدید من الجوالت في وایكیكي للذھاب إلى الجزر االخرى ، كما یوجد العدید من الجوالت من والیة 

 .كالیفورنیا والتي تنقلك إلى جزر ھاواي وغیرھا من مدن الوالیات المتحدة 
 

 لعلك تسال نفسك ،  كیف ھي ھاواي عند خروجي من باب الطائرة ؟؟
 

 .ربما كان سؤالك في مكانھ ، ھي جمیلة كما تظنھا ، وھي دافئة وشفافة ، وھواء منعش ورائع 
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www.nps.gov/havo


  27حتى خالل فصل الصیف ھناك نسمات لطیفة  كما ان درجات الحرارة في النھار بشكل عام تتراوح ما بین 
 .، من ابریل إلى سبتمبر ھو موسم جاف  31إلى 

 
 -:اشیاء ربما تھمك عن الطیران إلى ھاواي 
 ساعات  10تستغرق الرحلة من نیویورك إلى ھاواي 

 ساعات  5تستغرق الرحلة من لوس انجلوس  إلى ھاواي 
 ساعات  6تستغرق الرحلة من طوكیو  إلى ھاواي 

 
 .ھاواي من الجزر التي تستحق المشاھدة فعال ، ھي ممیزة جدا وتخرج بك عن النمط المعھود للرحالت 

 
 -:نقدم لك بعض الكلمات المفیدة والمثیرة 

1-Hello  )Aloha( 
 )Aloha(حب  -مع السالمھ  -مرحبا  -2
 )Mahalo(شکرا     -3
 

بمزید من الحب كانت رحلتنا لھاواي الجمیلة ، عروس جزر الدنیا  ، ممیزة في كل شئ ، خجولة ودافئة في بث 
 .الفرح واالسترخاء الیك 

 
 www.gohawaii.com -:لمزید من االطالعات عن جزیرة ھاواي 

 
 .نتمنى للجمیع رحلة موفقة وممیزة وذات طابع مختلف 
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www.gohawaii.com

