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Хаваи им припаѓа на Соединетите 
Американски Држави како 52 др-Американски Држави како 52 др-
жава, и како и сите останати држави, жава, и како и сите останати држави, 
има свој Парламент и претседател. има свој Парламент и претседател. 

одредена мала зависност. Сепак, Ха-
ваи е најпосетеното туристичко мес-ваи е најпосетеното туристичко мес-
то во светот и тука има сè за да ги то во светот и тука има сè за да ги 
задоволи потребите на Хавајците. задоволи потребите на Хавајците. 

На Хаваи не останале рамнодушни На Хаваи не останале рамнодушни 
ниту големите нафтени, филмски и ниту големите нафтени, филмски и 
индустриски магнати. Недалеку од индустриски магнати. Недалеку од 
хавајската плажа се наоѓаат големи хавајската плажа се наоѓаат големи 
нафтени платформи, а на Ваикики се нафтени платформи, а на Ваикики се 
снимени многу оскаровски дела. Во снимени многу оскаровски дела. Во 
внатрешноста на островот се вршат внатрешноста на островот се вршат 
ископувања на злато и на дијаманти. ископувања на злато и на дијаманти. 

Интересно е дека кај нив нема Интересно е дека кај нив нема 
дрога. Наталитетот секогаш им е во дрога. Наталитетот секогаш им е во 
пораст. Национален спорт на Хавај-пораст. Национален спорт на Хавај-
ците е сумо борењето.ците е сумо борењето.

Во текот на годината темпе рату-Во текот на годината темпе рату-
рата е константно висока - во лето е рата е константно висока - во лето е 
32 степени, додека во зима е 40 сте-32 степени, додека во зима е 40 сте-

Благодарение на географската 
местоположба Хаваи има прекрасна местоположба Хаваи има прекрасна 
погодна клима што е основен пред-погодна клима што е основен пред-
услов за развој на туризмот. Исто услов за развој на туризмот. Исто 
така, богато е и со ретки видови ру-така, богато е и со ретки видови ру-
ди, шуми, а може да се каже и дека ди, шуми, а може да се каже и дека 
островот изобилува со вулкани. За-островот изобилува со вулкани. За-
ради сè ова Хаваи е познато соби-ради сè ова Хаваи е познато соби-
ралиште на огромен број туристи од ралиште на огромен број туристи од 
цел свет и е кул светско одморалиште. цел свет и е кул светско одморалиште. 
Годишно Хавајците имаат прилив од Годишно Хавајците имаат прилив од 
повеќе милијарди долари, кои всуш-повеќе милијарди долари, кои всуш-
ност го добиваат од "продажбаност го добиваат од "продажба"" на  на 
море, сонце, палми и погодна клима. море, сонце, палми и погодна клима. 

Во хавајските продавници можат Во хавајските продавници можат 
да се купат само производи од аме-да се купат само производи од аме-
риканско производство, бидејќи тие риканско производство, бидејќи тие 
самите го запоставиле земјодел-самите го запоставиле земјодел-
ството, со што се добива впечаток на ството, со што се добива впечаток на 
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пени. Најпогоден период за посета пени. Најпогоден период за посета 
на овој остров всушност е зимскиот. на овој остров всушност е зимскиот. 

На Хаваи, исто така, редовно се На Хаваи, исто така, редовно се 
одржуваат натпревари по сурфање, одржуваат натпревари по сурфање, 
за кои најпогодна плажа е Ваикики, за кои најпогодна плажа е Ваикики, 
една од најубавите плажи во светот. една од најубавите плажи во светот. 
Настаната е по природен пат, но Настаната е по природен пат, но 
подоцна поради големата посетеност подоцна поради големата посетеност 
на туристите, таа е градена и до-на туристите, таа е градена и до-
градувана. Околу плажата се из гра-градувана. Околу плажата се из гра-
дени познати хотели од брендовите, дени познати хотели од брендовите, 
како "Хилтон", "Хајат" и други. На сур-како "Хилтон", "Хајат" и други. На сур-
ферски натпревари туристите имаат ферски натпревари туристите имаат 
можност да ги гледаат лудориите на можност да ги гледаат лудориите на 
сурф мајсторите.сурф мајсторите.

Понекогаш брановите достигну-Понекогаш брановите достигну-
ваат височина и до 8 метри. ваат височина и до 8 метри. 

Хавајските плажи се преплавени Хавајските плажи се преплавени 
со туристи, со шанкови каде се пра-со туристи, со шанкови каде се пра-
ват разни коктели, при што се пушта ват разни коктели, при што се пушта 
прекрасна музика, сè што овој ос-прекрасна музика, сè што овој ос-
тров го прави посебен. На плажата тров го прави посебен. На плажата 
се организираат вечерни забави, на се организираат вечерни забави, на 
кои атмосферата ве понесува да се кои атмосферата ве понесува да се 
вклучите во нив и да заиграте. Никој вклучите во нив и да заиграте. Никој 
не може да остане рамнодушен на не може да остане рамнодушен на 
она што се нуди на тој одмор од она што се нуди на тој одмор од 
соништата. Повелете и сами тргнете соништата. Повелете и сами тргнете 
да го истражувате и да ги осознаете да го истражувате и да ги осознаете 
убавините на ова прекрасно место убавините на ова прекрасно место 
од соништата.од соништата.


