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Best of Suriname 

21 dagen / 19 overnachtingen  

 

Dag 1 - Aankomst in Suriname 
Aankomst en transfer naar uw hotel. 
 
Dag 2 - Paramaribo 
Na het ontbijt is er tijd om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. Maak met behulp van onze stadswandeling en de 
bijgevoegde plattegrond een informatieve wandeling door het oude stadscentrum van Paramaribo. De wandeling leidt 
langs de mooie koloniale gebouwen, de indrukwekkende houten kerk, de gezellige Waterkant met de Javaanse 
eetstalletjes en de bloemenstands met prachtige tropische bloemen. 
 
Dag 3 - Warappakreek 
Een enerverende en afwisselende dagtocht vol historie en ongerepte natuur. Vandaag komt u veel te weten over de 
geschiedenis van Suriname, u bezoekt oude plantage gronden en vaart door een prachtige dichtbegroeide kreek richting 
het kustgebied.  

Dag 4 - Paramaribo & Dolphin Sunset 
Lekker nog een dag vrij om te genieten van een autoloos Paramaribo. Naar keuze kunt u aansluiten bij de rondleiding in 
Fort Zeelandia. Tegen het einde van de middag gaan we dolfijnen spotten in de monding van de Commewijne rivier 
tijdens een heerlijke sunset boottocht.  

Dag 5  t/m 7- Galibi - Indianen en zeeschildpadden 
Vertrek in de vroege ochtend vanaf uw hotel per busje over de Oost-Westverbinding richting Albina. Bij aankomst laden 
we alle bagage in een piaka (Indiaanse boot) en gaat de reis verder over het water, richting de monding van de 
Marowijnerivier. Na een rondwandeling en een kennismaking met het Indiaanse dorp, kan er geluierd worden op het 
strand in hangmatten. Tijdens het schildpadden legseizoen (feb-jul) staat er een tocht gepland naar de stranden waar de 
dieren aan land komen. Afhankelijk van het getijde is het bezoek aan de stranden heel vroeg in de ochtend of 's avonds 
laat. Op terugtocht naar Albina maken we een korte stop in St. Laurent in Frans Guyana. Tegen de avond wordt u met de 
bus weer bij uw hotel in Paramaribo afgezet. De avond kunt u op eigen gelegenheid invullen in Paramaribo. 

Dag 8 - Vrije dag in Paramaribo 
Vandaag heeft u weer een vrije dag. Neem een kijkje op een van de vele kleurrijke markten of verken de stad op een 
huurfiets. 
 
Dag 9 t/m 12 - Anaula Nature Resort 
In de vroege ochtend vertrekt u met de bus vanaf het hotel richting Atjoni. Daar ligt de korjaal op ons te wachten die ons 
verder brengt naar Anaula Nature Resort. Het onderkomen is gebouwd op een eilandje in de Ferullasivallen. U overnacht 
in comfortabele 2-persoonslodges voorzien van bedden met klamboes, badkamer met douche en toilet en een veranda 
waar u kunt luieren en genieten van de prachtige omgeving. Het resort beschikt over een zwembad met zonnedek. In de 
avonduren kunt u een drankje aan de bar gebruiken. Anaula ligt vlakbij het prachtig gelegen marrondorpje Gunsi, bekend 
om het houtsnijwerk van de lokale bewoners. Ook het dorp Nieuw Aurora ligt vlakbij het resort. Hier is een missiepost met 
o.a. een schooltje en een medische post gevestigd. Tijdens een bezoek aan de dorpen maakt u kennis met de 
eeuwenoude tradities die de voorouders uit Afrika meenamen. U maakt verder verschillende trips per korjaal over de rivier 
en een boswandeling met uitleg over de flora en fauna van het regenwoud.  
Op maandag vertrekken we weer richting de stad en heeft u een vrije avond in Paramaribo 
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Dag 13 t/m 17 - Kabalebo Nature Resort  
Vertrek in de ochtend per vliegtuigje vanaf Zorg en Hoop richting Kabalebo Nature Resort. Tijdens uw verblijf zult u 
genieten van de ongerepte jungle in het onbewoonde gedeelte van het westelijke Surinaamse binnenland. Dit stukje 
Amazone regenwoud is het leefgebied van vele vogels. Maar ook vlinders, kikkers, verschillende soorten apen en andere 
zoogdieren zoals tapirs, capibara’s en luiaard kunt u hier tegenkomen. De activiteiten zullen door de crew worden 
samengesteld, afhankelijk van de waterstand en weersomstandigheden zullen ze een zo afwisselend mogelijk 
programma aanbieden met junglewandelingen, tochten over de rivier per korjaal en per kajak. Op de laatste dag vliegt u 
weer terug naar de stad en bent u tegen de einde van de middag weer in uw hotel. 
 
Dag 18 t/m 20 - Bergendal Resort 
De laatste twee nachten van uw verblijf in Suriname brengt u in alle rust door in het Bergendal Resort aan de Suriname 
rivier. In uw luxe lodge heeft u tijd om te luieren, een boek te lezen en bij te komen van alle indrukken die u in de 
afgelopen weken heeft opgedaan. 
 
Dag 20 - Dag van vertrek 
Transfer naar de internationale luchthaven in de middag. 
 
Dag 21 - Aankomst Amsterdam 
Aankomst op Schiphol Airport in de ochtend. 

Inbegrepen: 

 Retourvlucht Amsterdam-Paramaribo met KLM, Economy Class 

 8 overnachtingen in Paramaribo in Hotel Torarica, inclusief ontbijtbuffet, op basis van een 2-persoons standaard 
kamer met eigen douche/toilet/ airco 

 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer in Galibi met eigen eenvoudige sanitaire voorzieningen 

 3  overnachtingen in een 2-persoonslodge in Anaula Nature Resort met eigen sanitaire voorzieningen 

 4 overnachtingen in een 2-persoonskamer in de Inspiration Point Lodge  met eigen badkamer (warm/koud water) 
en airco op Kabalebo Nature Resort 

 2 overnachtingen op Bergendal Resort in een 2-persoonslodge met eigen badkamer en airco op basis van logies  

 Volpension tijdens de tours, inclusief koffie, thee en water 

 Nederlandssprekende gids tijdens de tours en excursies 

 Alle vervoer en transfers, zoals omschreven 

 Alle lokale belastingen 

 Uitgebreide informatie voor vertrek 

 ANWB extra boekje Suriname en Te Gast in Suriname Boekje of de Suriname Dominicus Reisgids 

Bijkomende kosten: 

 overige niet genoemde maaltijden 

 alcoholische en frisdranken tijdens de trips naar het binnenland 

 1-persoonskamertoeslag 

 KLM toeslagen voor de vluchten (bv. voor hogere tarieven in vakantieperiodes en hoogseizoen) 

 persoonlijke uitgaven en fooien 

 reis- en annuleringsverzekering 

 kosten voor toeristenkaart of visum, informatie via www.consulaatsuriname.nl  

 reserveringskosten 
 

http://www.consulaatsuriname.nl/

