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DESTinații

FORBESLIFE

Paradisul din Hawaii devenea, în urmă cu 68 de ani, iadul armatei americane.  
Astăzi, ascuns printre vulcani şi plantaţii exotice, Pearl Harbor este perla turismului 
hawaiian. De Diana-Florina Cosmin

întoarcere în trecut, 
la Pearl Harbor!
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D
ouă ore� Atât a durat fulge-
rătorul atac japonez asupra 
bazei militare americane 
de la Pearl Harbor, care a 
ucis peste 2�500 de oameni 

şi a aruncat S�U�A� în vâltoarea celui de-al 
Doilea Război Mondial� După 68 de ani, tot 
atât durează turul spectaculosului obiec-
tiv turistic de pe O’ahu – principala insulă 
a arhipelagului Hawaii – situat la circa 20 
de kilometri de centrul capitalei, Honululu� 
În fiecare an, peste 1�600�000 de turişti vin 
aici să trăiască o pagină de istorie pe care 
au citit-o în cărţi sau au văzut-o în filme� 
Când spui „Hawaii“, te gândeşti involun-

tar la plaje aurii precum faimoasa Waikiki 
Beach, la graţioasele dansatoare de hula 
(dansul tradiţional hawaiian) sau la Mauna 
Loa şi Kilauea, cei doi vulcani activi ai arhi-
pelagului� Pearl Harbor se află ascuns prin-
tre toate acestea, suficient cât să înfierbânte 
imaginaţia turiştilor atraşi de istoria locu-
lui sau, în cazul celor mai tineri, de cele-
brele filme „Pearl Harbor“ şi, respectiv, 
„Jurassic Park“, filmate pe insula O’ahu�

vETERanii DaU aUTOGRaFE. 
Principalul loc de interes pentru turiştii 
care se adună, în fiecare dimineaţă, la ora 
nouă, pentru a vizita Pearl Harbor, îl repre-
zintă Memorialul Arizona, dedicat echipa-
jului de pe nava de război Arizona, scufun-
dată în timpul atacului japonez din decem-
brie 1941� Orice memorial te emoţionea-
ză, dar Arizona face mai mult decât atât: 
te transportă în timp� Mausoleul este con-
struit pe piloni, în largul coastei, exact pe 
locul în care Arizona s-a scufundat, împre-
ună cu cei 1�177 de marinari� Ridicat chiar 
deasupra epavei, încă vizibilă în apele lim-
pezi ale oceanului, memorialul culege din 
plin lacrimile turiştilor, cutremuraţi de fap-
tul că se află, literalmente, deasupra „cimi-
tirului“ a peste o mie de tineri� Chiar dacă 
nu vei vărsa lacrimi, fii sigur că locul în sine 
îţi va da o stare de spirit aparte� Prin anumi-
te porţiuni ale podelei, poţi privi de aproa-
pe fiarele ruginite de vreme ale Arizonei şi 
poţi simţi mirosul înţepător de petrol, care 
încă se mai scurge din rezervoarele bătrâ-
nei nave� Localnicii numesc picăturile de 
petrol „lacrimile Arizonei“ şi există chiar 
legende conform cărora picăturile vor seca 
în ziua în care se va stinge şi ultimul supra-
vieţuitor al atacului japonez� De altfel, pe 
perioada verii, poţi avea surpriza de a sta 
faţă în faţă cu câte un veteran american de 
război� Îmbrăcaţi în cămăşi hawaiiene, dar 
cu decoraţii militare în piept, foştii militari 
vin la Pearl Harbor pentru a da autografe 
turiştilor sau pentru a-şi împărtăşi aminti-
rile din fatidica zi de 7 decembrie�

Un tur complet al Pearl Harbor cos-
tă circa 40 de dolari şi nu este decât pri-
ma oprire dintr-un traseu ce se caracte-
rizează printr-un singur cuvânt: „aventu-
ră“� Mergând de la Pearl Harbor de-a lun-
gul coastei sudice a insulei, vei găsi, până 
să ajungi la celebra plajă Waikiki, crate-
rul vulcanului Diamond Head, denumit 

de localnici Le’ahi („sprânceana tonului“), 
dar care şi-a câştigat celebritatea mondială 
sub numele de „Capul de Diamant“� Nu-ţi 
face, însă, iluzii că vei călca pe un mun-
te de pietre preţioase� Referirea la celebra 
rocă se datorează exclusiv marinarilor bri-
tanici din secolul al XIX-lea care, zărind 
cristalele de calcit care străluceau în soa-
re, s-au crezut descoperitorii unui zăcă-
mânt de diamante� Dacă te simţi pregătit 
să urci până în vârful vulcanului, trezeş-
te-te dis-de-dimineaţă (accesul este per-
mis începând cu ora 6,30), echipează-te cu 
bocanci de munte şi ia-o la picior, doi kilo-
metri şi jumătate dus-întors� 

Nu trebuie să fii un „om de munte“ cu 
experienţă, ci doar să ai poftă de aventură, 
pentru că traseul este prevăzut cu sfori de 
susţinere şi, pe anumite porţiuni, chiar cu 
scări� Cum se poate aşa ceva? Ei bine, trase-
ul începe în inima craterului, la o adâncime 
de 230 de metri şi, după o bucată de urcuş 
susţinut, ajunge la un tunel întunecos, în 
care ai de urcat exact 99 de scări� Dacă nu 
vrei să-ţi testezi sângele rece urcând prin 
beznă şi umezeală, ar fi bine să iei cu tine 
o lanternă sau măcar să foloseşti��� ecranul 
de la telefonul mobil� Ai rezistat eroic celor 
aproape 100 de trepte? Bravo, mai ai doar 
un tunel de parcurs (da, încă unul!) şi te 
afli, deja, pe platoul inferior al „Capului 
de Diamant“� Până în vârf mai ai puţin de 
urcat, dar ce-a fost mai greu a trecut, iar 
panorama insulei O’ahu va merita, cu sigu-
ranţă, efortul� 

ExOTiSm Şi SOLEmniTaTE. După 
Pearl Harbor şi Diamond Head, poţi 
încerca un monument deosebit de impor-
tant pentru localnici: cimitirul militar din 
interiorul unui alt vulcan stins – craterul 
Punchbowl� Loc de veci pentru 33�259 de 
soldaţi, Punchbowl îţi oferă câte puţin din 
Pearl Harbor şi Diamond Head la un loc 
– solemnitate impresionantă, dar şi o pri-
velişte incredibilă asupra insulei O’ahu� 

Locuitorii din Hawaii 
numesc picăturile de petrol, 
care încă se mai scurg din 
rezervoarele bătrânei nave, 
„lacrimile Arizonei“
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Totuşi, dacă Pearl Harbor a fost o experien-
ţă istorică suficientă, în loc de Punchbowl 
poţi alege să-ţi petreci ziua într-un mod 
mai inedit, explorând una dintre cele mai 
celebre plantaţii de ananas din lume� 

Numele ei îţi este arhicunoscut, având 
în vedere că l-ai citit nu doar pe deliciosul 
ananas, ci şi pe majoritatea fructelor exoti-
ce la care visai cu ochii deschişi în copilărie: 
Dole� Arhitectura veche, colonială, are un 
aer modern datorită repetatelor renovări 
şi retehnologizări, în urma cărora a apărut 
„Expresul ananasului“� Acesta reprezintă 
o plimbare de circa douăzeci de minute cu 
trenul, pe o distanţă de 3,5 kilometri, prin-
tre arbuşti de ananas şi pământuri fertile� 
În timp ce savurezi un suc natural făcut 
din fructe Dole, vei asculta detalii privind 
caracteristicile fructelor exotice pe care le 
adăposteşte plantaţia sau povestea „creato-
rului“ acesteia, James Dole� Dacă rezişti la 
căldură – temperatura „sare“ puternic de 
30 de grade în perioada verii – şi, la ume-
zeala după-amiezelor tropicale, merită să 
hoinăreşti pentru câteva ore pe cei aproa-
pe trei kilometri de poteci care formează 
cel mai mare labirint din lume� Situat în 
mijlocul plantaţiei Dole, acesta se numeş-
te (cum altfel?) „Labirintul grădinii de ana-
nas“ şi este acoperit cu aproape 12�000 de 
plante hawaiiene, inclusiv hibiscus – floa-
rea oficială a Hawaiiului� 

viaţă ExOTică. Dacă Hawaii ţi se 
pare fascinant şi-ţi croieşti deja planuri de 
vacanţă, pregăteşte-te de un zbor lung, de 
peste 14 ore� Oboseala îţi va dispărea, însă, 
instantaneu, în momentul în care vei pune 
piciorul pe aeroportul din Honululu şi te 
vei duce să-ţi recuperezi bagajele��� prin mij-
locul unei curţi interioare plină de flori şi 
copaci exotici� Tot lângă bagaje te va aştep-
ta şi faimoasa ghirlandă de orhidee, numi-
tă „lei“, pe care, contrar viziunii romanti-
ce pe care ţi-o imaginai din filme, o vei pri-
mi în schimbul unui voucher care să ateste 
plata, făcută – în general – odată cu rezer-
varea la hotel� Suma nu este mare, aproxi-
mativ zece dolari, însă va transforma pri-
mul tău „Aloha!“ într-o amintire de neui-
tat� Ghirlanda este doar începutul pentru 
că, indiferent ce hotel alegi, vei avea ocazia 
să experimentezi spiritul hawaiian� Peste 
tot se organizează „seri de hula“� În timp ce 
stai la masă, savurând un Mai Tai preparat 

după reţeta locală, te poţi delecta cu pito-
rescul dans hawaiian� Nu te aştepta la ceva 
spectaculos, este vorba mai mult de o serie 
de mişcări unduitoare – făcute în special 
prin gesturi graţioase ale mâinilor, în rit-
mul muzicii – care au rolul de a „spune o 
poveste“� Experienţa este, însă, de neuitat, 
mai ales atunci când sunt invitate foste dan-
satoare de hula celebre, pentru a face dova-
da priceperii lor� Vârsta nu este, de altfel, 
un impediment pentru o bună dansatoare 
de hula, chiar dimpotrivă! Cele mai cunos-
cute dansatoare, ajunse la vârste înaintate, 
dau adesea reprezentaţii în faţa turiştilor, 
în cadrul unor spectacole periodice, şi sunt 
mult mai aclamate decât artistele tinere�

În plan culinar, te poţi aştepta la un pot-
puriu de influenţe de toate tipurile: chine-
zeşti, coreene, portugheze, filipineze, por-
toricane, samoane, vietnameze şi multe 
altele� Chiar dacă denumirile sunt com-
plicate, mâncarea este delicioasă şi condi-
mentată prin combinaţii inedite de sosuri� 
Cel mai celebru este sosul Huli-Huli, făcut 
pe bază de zahăr brun, soia şi ghimbir�

Poţi încerca fără probleme mâncarea 
hawaiiană, ţine-te, însă, departe de une-
le „gustări“ pe care le poţi găsi în super-
marketurile din Honululu� Punguţele cu 
echivalentul hawaiian al alunelor sau fis-
ticului pe care-l ronţăie europenii costă 
doar câţiva dolari, însă sunt recomanda-
te exclusiv turiştilor cu stomacuri foarte 
rezistente� Conţinutul respectivelor pun-
guliţe: gândaci şi alte insecte prăjite, săra-
te sau condimentate, în funcţie de gustu-
rile clientului�

Dacă la sosire ai fost întâmpinat cu 
o ghirlandă de orhidee, nu poţi părăsi 
Hawaii cu mâna goală� Din păcate, nicio 
floare exotică nu va rezista multelor ore 
de zbor, dar, dacă vrei să le faci o bucu-
rie apropiaţilor, cumpără-le câte o păpu-
şă Voodoo în miniatură! Este făcută dintr-
un singur ghem de sfoară şi, contrar denu-
mirii care te duce cu gândul la magia nea-
gră, este aducătoare de energie pozitivă� 
Conform credinţei tradiţionale hawaiie-
ne, păpuşa Voodoo aduce noroc, dragos-
te şi te ajută să-ţi descoperi potenţialul de 
reuşită în viaţă�  F

HawaII,  
o IStorIe atIPICă

Atacul-surpriză al Japoniei asupra  »
Pearl Harbor a avut loc pe 7 decembrie 
1941 şi a determinat intrarea Statelor 
Unite ale Americii în cel de-al Doilea 
Război Mondial. 

Timp de aproape 100 de ani, arhipela- »
gul s-a numit Regatul Hawaii, devenind, 
în 1959, cel mai tânăr stat american.

Palatul Iolani, din centrul Honolulu,  »
a fost construit în 1874, în plină „Re- 
naştere culturală“ impusă de Regele 
Kalakaua. Are o arhitectură hawaiiană 
„Renaissance“ şi este singurul palat 
regal de pe teritoriul Statelor Unite.

Memorialul	Arizona 
a	fost	inaugurat	în	1962
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