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Volledig verzorgde pakketten 
 

LEVEN MET DE SARAMACCANERS 
4 DAGEN / 3 NACHTEN 
€ 372, -  per persoon 
 

 Heen en terug per korjaal en bus naar Paramaribo (vliegen is mogelijk tegen bijbetaling,  vanaf  4 personen) 

 Verblijf op basis van 2 personen in een 2-persoonslodge 

 De volgende activiteiten, die elk een halve dag duren 
- boottocht + wandeling door Saramaccaanse dorpen in de omgeving 
- natuurwandeling door ongerept tropisch regenwoud 
- workshop traditioneel houtsnijwerk 
- actief in de traditionele keuken + kalebas bewerken 

 

KOSINDO EXPERIENCE 
5 DAGEN / 4 NACHTEN  
€ 524, -  per persoon 
 

 Incl. transfer van uw hotel in Paramaribo naar vliegveld Zorg en Hoop v.v.  

 Retourvlucht, Paramaribo – KOSINDO RIVER LODGE (Blue Wing Airlines) 

 Verblijf op basis van 2 personen in een 2-persoonslodge 

 4 activiteiten van elk een halve dag 
 

KOSINDO EXPERIENCE EXTRA 
8 DAGEN / 7 NACHTEN 
€ 579, - per persoon 
 

 Incl. transfer van uw hotel in Paramaribo naar vliegveld Zorg en Hoop v.v.  

 Retourvlucht, Paramaribo – KOSINDO RIVER LODGE  (Blue Wing Airlines) 

 Verblijf op basis van 2 personen in een 2-persoonslodge 

 6 activiteiten / excursies naar keuze. 
De excursies kunt u kiezen van de lijst. U kunt sommige activiteiten ook twee keer doen, mits het aantal 
excursies niet groter is dan zes. Alleen de excursie naar Awarradam kan maar één keer gemaakt worden, 
vanwege de lengte van de boottocht.  

Extra informatie: 

De keuzemogelijkheden voor de excursies worden telkens de avond tevoren met de gasten besproken. 
Ter plaatse kunt u in samenspraak eventueel kleine variaties in het pakket aanbrengen, zo nodig met bijbetaling. 
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Activiteiten 

Awarradam Peti - één dagdeel 

Zo’n twintig kilometer stroomopwaarts, ruim voorbij de laatste Saramaccaanse nederzettingen, ligt de stroomversnelling 
van Awarradam Peti. De Gran Rio heeft hier plotseling een verval van bijna twee meter. Bij deze ruim 150 meter brede 
stroomversnelling kunt u de kracht van de rivier ervaren. De Gran Rio is een bronrivier. Uit honderden kreken wordt het 
water uit het Amazonebekken naar de rivier afgevoerd. Het verval van de rivier is behoorlijk groot en de bodem van de 
rivier is rotsachtig. De rivier kan zich op die plaatsen niet door de bodem heen slijpen. Een aantal “peti’s”, 
stroomversnellingen, zijn het gevolg. De tocht naar de peti van Awarradam duurt een dagdeel. Heen vaart u in een half 
uur naar de stroomversnelling. Daar heeft u de gelegenheid om te zwemmen, te luieren of te genieten van de prachtige 
natuur. Liggend in de stroomversnelling ondergaat u de massage van de natuur en kunt u ervaren hoe de Gran Rio 
spanningen wegwast. Terug varen we stroomafwaarts een stuk zonder motor. De stilte van het regenwoud is 
overweldigend en wordt benadrukt door de kreten van de dieren in de hoge jungle. De massieve groene wanden van het 
oerwoud fungeren als een klankkast, die de geluiden van het water en de dieren versterkt. 
Opgenomen binnen deze hoog oprijzende coulissen, zult u zeker de groene ijsvogel zien, zwaluwen en reigers op de 
stenen in de rivier of een overvliegende toekan. Blauwe ara’s, een groep doodshoofdaapjes in de bomen of wat zijde-
aapjes spelend langs de rivier. 

Wandeling in het Regenwoud- één dagdeel 

Aan de andere kant van de Gran Rio wandelen we door het ongerepte Amazone regenwoud. Langs de oever hier en daar 
een hutje of een kostgrondje, maar als u even verder het bos in gaat treft u alleen nog maar secundair en primair 
regenwoud. Prachtig om daar langs een kreekje de felblauwe morpho-vlinder te zien fladderen. Of om te genieten van de 
varens en altijd groene struiken. Even stil te staan bij een kleurig kevertje op een blad. Of misschien wel op uw wandeling 
een aguti (goudhaas) op te schrikken. Op deze excursie wordt u per boot afgezet op de andere oever van de Gran Rio 
rivier. Met uw gids gaat u op ontdekkingstocht langs kleine paadjes door het tropisch regenwoud. Hij zal u wijzen op de 
parasolmieren, de luiaard die u wellicht met hem zult ontdekken, de geluiden van het bos.Een gelegenheid bij uitstek om, 
in een rustig tempo, te genieten van de zeer afwisselende biodiversiteit. In een gebied dat nu nog ongerept is, waar nog 
nauwelijks menselijke aanwezigheid is te bespeuren en de natuur nog is zoals die reeds eeuwen was! 

Dorpswandeling- één dagdeel 

De verschillende Saramaccaanse dorpen van het Langu-gebied zijn met elkaar verbonden door een aantal wandelpaden. 
Voor deze begeleide wandeling gaat u eerst met de boot naar een van de dorpen. U kunt ter plaatse kiezen welke dorpen 
u wilt bezoeken. In Moitori bezoekt u de houtbewerkingplaats en het naaiatelier. U krijgt uitleg over de kleinschalige 
landbouw op zogenaamde kostgrondjes. Een lust voor het oog is verder de inrichting van de lokale woningen, met al het 
blinkend gepoetste kookgerei. Een ander dorp bij Kajana is Ligorio, een nog zeer authentiek Saramaccaans dorp met zijn 
katholieke kerk en kerkhof; de enige begraafplaats aan deze kant van de rivier. We wandelen door een stuk prachtig 
rivierbos, met kleine kreekjes en bruggetjes. Stonehoekoe is de hoofdplaats van het Langu-gebied. Er wonen ruim 250 
mensen. In Stonehoekoe woont de Hoofdkapitein van het Langu-gebied. Als de gelegenheid zich voordoet kunt u met uw 
gids hem bezoeken. U zult versteld staan van de Saramaccaanse gastvrijheid. Vanuit Stonehoekoe wandelt u 
noordwaarts door prachtig landschap via de gehuchtjes Godowata en Deboo. Vooral de offerplaatsen met mooi 
gestileerde houten beelden van deze dorpjes zijn heel bijzonder. Uw gids zal zeker uitleg geven over de functie van deze 
beelden. Even verder komt u weer in Kajana.  Alle Saramaccaanse dorpen in het Langu-gebied zijn aan dezelfde oever 
gelegen. Daar bevinden zich ook de nederzettingen, de kostgrondjes, de huisjes. Het leven speelt zich vooral aan die 
oever af. 
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Okoberg- hele dag 

Midden in de jungle is een 200 meter hoge granietrots gelegen. Vanaf de top heeft u een ongekend mooi uitzicht over het 
tropisch regenwoud onder u. Kans om de brulapen te horen heeft u hier zeker en met wat geluk ziet u ze ook nog. 
Groepen papegaaien zeilen over de boomtoppen beneden. De tocht naar de Okoberg duurt de hele dag. Om half tien ’s 
ochtends varen we in een halfuur naar de monding van een kreek. Daar begint de wandeling; al snel komt u in 
maagdelijke jungle waar de invloed van de mens niet meer te merken is. De gidsen wijzen u op de bijzondere 
plantengroei, diverse kikkersoorten, de parasolmieren die het pad kruisen en de typische bosvogels die u in het seizoen 
zult aantreffen. Na drie uur lopen door het regenwoud komt u aan de voet van de Okoberg. Daar begint de pittige klim 
omhoog, klauterend langs lianen en wortels naar een droge, ruige wereld. De plantengroei verschilt opeens enorm: waren 
er eerst varens en eeuwig groene planten, nu overheersen allerlei soorten cactussen en distels. Als de klim te zwaar lijkt, 
kunt u ook beneden blijven. Daar is een heerlijk plekje schaduwrijk ingericht aan de oever van de Okokreek! 
Rond 17 uur bent u weer terug in KOSINDO RIVER LODGE.  

Nachtelijke Kaaiman tocht- avondtocht 

Kaaimannen zijn een onderfamilie van de alligators. Het zijn krokodilachtigen die alleen voorkomen in Zuid-Amerika, 
vrijwel uitsluitend in het noorden en noordoosten. In het Gran Rio gebied komt o.a brilkaaiman voor. Na het avondeten 
gaat u met uw gids en de bootsman op stap. Zij weten de plaatsen in de Gran Rio rivier waar de kaaimannen zitten. Met 
een sterke schijnwerper zullen zij proberen een aantal kaaimannen voor u op te sporen. In de lamp kleuren de ogen van 
de kaaiman rood. Al op grote afstand kunt u ze zien. Uw bootsman zal proberen ze te benaderen, uiteraard met oog voor 
de veiligheid. 

Houtbewerking- één dagdeel 

KOSINDO RIVER LODGE heeft een kleine houtwerkplaats waar kinderen leren om hout te bewerken volgens de oude 
tradities. Hoe o.a. krukjes en roeispanen worden gemaakt en versierd met inkervingen. Ook u kunt een dagdeel 
meemaken en leren hoe u mooie versieringen kunt aanbrengen in het zachte cederhout 

Culturele Avond 

Zang en dans nemen een belangrijke plaats in het leven van alledag. De meeste liederen worden op danspartijen en 
feesten gezongen, vaak begeleid door de traditionele Saramaccaanse trommels. Bij zang hoort dans! De bekendst vorm 
is de “seketi”, een samenvoeging van verschillende traditionele dansvormen. Het zijn opzwepende groepsdansen, 
waarbinnen de Afrikaanse invloeden nog goed merkbaar zijn.Een culturele avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze 
voeren de vrouwen van Kajana een dansvoorstelling uit. Als u wilt mag u meedansen! Het programma na de pauze is 
vooral ingericht met percussie. De mannen van het dorp geven dan hun voorstelling op verschillende trommels. 

Traditionele Keuken- één dagdeel 

Aan de slag in de 3 traditionele keukens van KOSINDO RIVER LODGE: de bakkerij, de rijstkeuken en de algemene 
keuken. U ziet dat de inwendige mens niet tekort zal komen op KOSINDO RIVER LODGE. U kunt bijvoorbeeld 
meewerken bij de bereiding van traditionele gerechten gebaseerd op cassave of kokos of bij het bereiden van de heerlijke 
Surinaamse saotosoep. Op het terrein van de lodge worden kalebassen bewerkt. U werkt mee aan het plukken en koken 
van de kalebassen en daarna kunt u onder begeleiding van een van de kokkinnen uw creativiteit loslaten op het 
aanbrengen van traditionele versieringen. 

Senteadan- 2 dagen 

Ruim 80 kilometer stroomopwaarts – dus nog dieper de Amazonejungle in – is het natuurgebied van Senteadam gelegen. 
Aan de rand van het Centraal Suriname Reservaat is op een eiland bij een machtige stroomversnelling in de Gran Rio 
een bushcamp aangelegd.De heenreis per boot is een avontuur op zich! We varen een paar uur door de volstrekt 
ongerepte natuur. Hoog in de bomen langs de kant veel apensoorten. Een mogelijke prooi voor de enorme harpijarend, 
met een spanwijdte van 2 meter één der grootste arendsoorten ter wereld. Regelmatig wordt bij één van de zijkreken de 
jaguar gezien. U heeft kans een reuzenotter te zien vissen. Kaaimannen liggen hier en daar langs de oeversU verblijft een 
nacht in het bush-camp van Senteadam. In een comfortabele hangmat met lakens en speciale klamboe in het 
slaapgedeelte. Daarnaast is de keuken, waar de avondmaaltijd en het ontbijt worden klaargemaakt. Een toilet en een 
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zitgroep completeren het geheel. ‘s Ochtend na het ontbijt maken we een wandeling door het primaire regenwoud. De 
terugreis stroomafwaarts varen we voor een deel zonder motor. U kunt dan genieten van de geluiden van de jungle en 
van de Roodpootcaracara’s langs de oever! Een stop bij Awarradan Peti voor een zwempartij in de stroomversnelling 
voordat u in de namiddag weer in KOSINDO RIVER LODGE arriveert. 
 


