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Natuur & Avontuur 

23 dagen / 21 overnachtingen  

Dag 1 - Aankomst in Suriname  
Aankomst en transfer naar uw accommodatie in Paramaribo. 

Dag 2 - Meet & Greet en verkennen van Paramaribo  
Ontbijt in uw hotel. Na het ontbijt wandelt u naar ons lokale kantoor, midden in het centrum van Paramaribo. Onder het 
genot van een kopje koffie krijgt u informatie en worden al uw vragen beantwoord. Tijdens de rest van de dag is er nog 
voldoende tijd om de stad te verkennen. Maak met behulp van onze stadswandeling een interessante tocht door het oude 
stadscentrum van Paramaribo “the Wooden City of the Caribbean”. De wandeling leidt langs de mooie koloniale 
gebouwen, de indrukwekkende houten kerk, de moskee en de synagoge (zijn naast elkaar gebouwd), de gezellige 
Waterkant met de Javaanse eetstalletjes en de bloemenstands met prachtige tropische bloemen. 
 
Dag 3 t/m 5 - Paramaribo – Groningen 
Vroeg in de ochtend vertrek per fiets uit de stad richting Groningen. Zodra u uit de stad bent, wordt het rustiger en komt u 
in het platteland van Suriname terecht. De afstand naar Groningen is zo’n 40 kilometer. Onderweg zijn er voldoende 
plekken om te pauzeren. Ook zult u zeker een warung of eethuisje tegenkomen waar u kunt stoppen om te lunchen. U 
verblijft twee nachten om bij te komen en te acclimatiseren in een goed verzorgd appartement vlak bij de rivier. De dagen 
kunt u invullen met verkennen van de omgeving en luieren bij het zwembad.  
 
Dag 6 - Paramaribo vrij te besteden 
 
Dag 7 t/m 12 - Pingpe Back to Basic 
Vroeg in de ochtend vertrek met de bus richting Atjoni. Vanaf daar gaat de reis verder per korjaal de Boven-
Surinamerivier op richting het resort Pingpe op het eiland Mambijai. U bent tijdens het verblijf direct betrokken bij het 
dagelijks leven van de lokale bevolking van dit gebied, de Saramaccaners en ervaart u het authentieke Boven-Suriname. 
Tijdens de 3 daagse 'Back-to-Basic' wandeltocht door de ongerepte jungle ervaart u het slapen in een 
hangmattenkampje. Na 6 dagen genoten te hebben van deze prachtige omgeving is het tijd om terug te keren naar de 
stad.  
 
Dag 13 - Vrije dag in Paramaribo 
Vandaag heeft u vrij en kunt u bijkomen van de jungle tocht. 
 
Dag 14 t/m 16 Plantages & Wilde Kust fietstour 
Vertrek per fiets naar Leonsberg, langs Fort Nieuw Amsterdam. U steekt de Commewijne rivier over en stapt op een 
moerasboot om verder richting het kustgebied te gaan. In het legseizoen van de zeeschildpadden (feb-jul) is het mogelijk 
deze imposante dieren te bekijken. Overnachting in tenten op het strand. Na het eenvoudige ontbijt varen we terug naar 
de plek waar we gisteren vertrokken. Vervolgens slaapt u nog een nacht op de prachtige, gerestaureerde Plantage 
Frederiksdorp. De volgende dag keert u met de fiets weer terug naar Paramaribo. 
 
Dag 17 t/m 20 - Kabalebo Nature Resort 
In de ochtend vertrek met een klein junglevliegtuigje vanaf vliegveld Zorg en Hoop naar de airstrip van het mooie 
Kabalebo Nature Resort. Hier kunt u de komende 4 dagen genieten van de overweldigende natuur en de indrukwekkende 
stroomversnellingen, pittige wandelingen maken en wellicht veel vogels en dieren spotten die hier in het regenwoud 
leven. Na aankomst wordt het programma voor de komende dagen doorgenomen en kunt u zich installeren in een van de 
kamers in de Main Lodge. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de waterstand staan er diverse activiteiten op het 
programma, zoals de beklimming van de Misty Mountain top die vanaf het oord al te zien is, een dagdeel kanoën, een 
boottocht over de Kabaleborivier en een wandeling naar een van de watervallen in de omgeving. Op dag 20 komt het 
vliegtuigje u weer ophalen om u vervolgens weer terug te brengen naar de bewoonde wereld. 
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Dag 21 - Vrije dag Paramaribo 
De laatste dag in de stad, tijd om nog wat souvenirs te kopen. 
 
Dag 22 - Dag van vertrek 
Vrije ochtend. 
Transfer naar de internationale luchthaven. 
 
Dag 23 - Aankomst Amsterdam 
Aankomst op Schiphol Airport in de ochtend 

Inbegrepen: 

 Retourvlucht Amsterdam-Paramaribo met KLM, Economy Class 

 9 overnachtingen in Paramaribo in Hosta Appartementen, inclusief ontbijt, op basis van een 2-persoons kamer 
met eigen douche/toilet en airco 

 2 overnachtingen in Groningen in een 2-persoonsappartement met bedden, eigen badkamer, volledig ingerichte 
keuken, inclusief een zg. ‘doe het zelf’ ontbijt 

 3 overnachtingen in authentieke hutten op Pingpe met bedden en klamboes en eenvoudige sanitaire 
voorzieningen 

 2 overnachtingen in een primitief hangmattenkamp in de jungle (geen sanitair aanwezig)  

 1 overnachting in kamp op het strand in een koepeltent of hangmat (geen sanitaire voorzieningen)  

 1 overnachting hotel Frederiksdorp in een 2-persoonsappartement in op basis van logies en ontbijt 

 3 overnachtingen op Kabalebo Nature Resort in een 2-persoonskamer in de Main Lodge  met eigen badkamer 
(warm/koud water). Keuze uit kamer met ventilator en hangmat op de veranda of kamer met airco zonder 
hangmat  

 Volpension tijdens de tours, inclusief koffie, thee en water 

 Nederlandssprekende gids tijdens de tours en excursies 

 Alle vervoer en transfers, zoals omschreven 

 2 x 3 dagen fietshuur met versnellingen en fietstassen en fietsroute boekjes 

 Alle lokale belastingen 

 Uitgebreide informatie voor vertrek 

 Keuze uit: 1: ANWB extra boekje Suriname en Te Gast in Suriname Boekje of 2: Dominicus reisgids 

Bijkomende kosten: 

 overige niet genoemde maaltijden (in Paramaribo en tijdens de fietstochten) 

 alcoholische en frisdranken tijdens de trips naar het binnenland 

 1-persoonskamertoeslag 

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

 borg voor de fiets (€ 50) 

 persoonlijke uitgaven en fooien 

 reis- en annuleringsverzekering 

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

 reserveringskosten 
 

http://www.consulaatsuriname.nl/

