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Vakantiebeurs aanbieding – The undiscovered secret Suriname 

 Gereduceerde prijs per persoon:  € 1.415,00 (boekbaar van 12 t/m 15 januari 2017) 

 Normale prijs per persoon: € 1.565,00  

 Prijzen zijn excl. vlucht op basis van 2-personen 

 

 

Dag tot dag programma 13 daagse rondreis 

 

dag no  datum weekdag Dag tot dag schema Overnachtingsplaats 

1 
 

donderdag Aankomst in Paramaribo, transfer  Eco Resort Inn/Paramaribo 

2 
 

vrijdag Paramaribo Eco Resort Inn/Paramaribo 

3 
 

zaterdag Stadswandeling & Kookworkshop  Eco Resort Inn/Paramaribo 

4 
 

zondag Dagtocht Warappakreek  Eco Resort Inn/Paramaribo 

5 
 

maandag Anaula Nature Resort 2-persoonshuisje 

6 
 

dinsdag Anaula Nature Resort 2-persoonshuisje 

7 
 

woensdag Anaula Nature Resort Bergendal Resort 

8 
 

donderdag Natuurpark Brownsberg Eco Resort Inn/Paramaribo 

9 
 

vrijdag Palumeu  2-persoonshuisje 

10 
 

zaterdag Palumeu  2-persoonshuisje 

11 
 

zondag Palumeu  2-persoonshuisje 

12 
 

maandag Palumeu  Eco Resort Inn/Paramaribo 

13 
 

dinsdag Vertrektransfer vanaf het hotel naar de luchthaven 
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Donderdag - dag 1 - Aankomst in Suriname 
Na een vlucht van ongeveer 9 uur komt u aan op de internationale luchthaven van Suriname,  JA Pengel Airport. Onze 
chauffeur wacht u op en brengt u naar uw hotel in Paramaribo.  De rit duurt ongeveer een uur. 
 
Vrijdag - dag 2 - Paramaribo 
Vandaag heeft u tijd om te acclimatiseren en te wennen aan de tropische temperaturen. Ook kunt u de stad alvast wat 
verkennen. Onze lokale vertegenwoordigster zal u uitnodigen om op deze dag bij haar op kantoor langs te komen. Zij 
neemt  het reisschema voor de komende dagen met u door en ze heeft altijd nog handige tips voor uw verblijf in 
Suriname. Ook bespreekt u welk gerecht u de dag erop graag zou willen gaan bereiden tijdens de workshop zodat zij met 
de kokkin de boodschappenlijst kan gaan voorbereiden. (logies/ontbijt) 
 
Zaterdag - dag 3 - Paramaribo/ stadsrondleiding  & kookworkshop 
U meldt zich in de vroege ochtend aan bij het kantoortje aan het Kerkplein in Paramaribo waar u de dag ervoor ook bent 
geweest. Vanaf daar vertrekt u voor de wandeling door de stad langs verschillende historische panden. Onderweg krijgt u 
veel uitleg over de oude binnenstad en de bijzondere gebouwen die hier staan. De wandeling brengt u uiteindelijk op de 
Centrale Markt waar u gezamenlijk de inkopen doet voor het te bereiden gerecht. Nadat alle inkopen zijn gedaan loopt u 
naar de locatie waar de kookworkshop zal plaatsvinden. De workshop neemt ongeveer zo’n 3 tot 4 uur in beslag, 
afhankelijk van het te bereiden gerecht. Uiteraard wordt na afloop de maaltijd gezamenlijk genuttigd op de binnenplaats 
en kunt u genieten uw eigen kookkunsten.  (ontbijt/ warme lunch) 
 
Zondag - dag 4 - Warappakreek 
Vertrek vanuit de stad met de bus voor een leuke rit naar het plaatsje Alkmaar. We gaan over de Wijdenboschbrug en 
kunnen alvast acclimatiseren in het district Commewijne. Vanaf Alkmaar vertrek met de boot voor een tocht over de 
Commewijne rivier. In ongeveer 50 minuten varen we naar de oude plantage Reynsdorp, door de lokalen ook wel Bakkie 
genoemd. We maken een wandeling op Bakkie waar een botanische tuin in aanplant te vinden is. Er groeien 
verschillende gewassen die op de plantages werden verbouwd (denk aan katoen, koffie en suikerriet). Ook zijn er diverse 
kruiden en medicinale planten geplant waar de gids alles over zal uitleggen. Daarnaast bezoeken we het museum op 
Bakkie. Naast Bakkie bezoeken we het staatsbedrijf Alliance. Deze plantage is ontstaan door samenvoeging van o.a. de 
plantages Sporksgift en Lodewijksburg. We maken een wandeling langs de oude directeurswoning, de sluis en langs de 
huisjes van de contractors. Een van de hoogtepunten van de dag is de boottrip door de Warappakreek. Deze kreek werd 
na de afschaffing van de slavernij steeds minder gebruikt en was daardoor dichtgeslibd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 
natuur ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan. De Warappakreek is een paar jaar geleden opnieuw uitgegraven. 
We varen over de kreek, soms door tunnels van de overhangende bomen met continue wisselende vegetatie. Onderweg 
zijn er verschillende stops zoals bij de suikerfabriek met machines uit 1830. De overblijfselen van een suikerrietpers, 
stoommachines en stoomketels zijn uniek. De fabriek is vanuit de kreek gemakkelijk te bereiken via een smal pad door 
het parwa-mangrove bos. Verder zien we tijdens de tocht oude sluizen, de oorspronkelijke ringdammen met giftige 
cactussen en een oude kameelbrug.  
De omgeving verandert drastisch zodra de kreek overgaat in het Warappakanaal. Dit kanaal is ooit door de slaven 
uitgegraven. Hier hebben we een weids uitzicht over het unieke parwa-landschap met mysterieuze dode bomen. In dit 
gebied zijn veel verschillende vogels te zien, waaronder de krabbenbuizerd, de specht, de lepelaar en de prachtige rode 
ibis. Het kilometerslange kanaal mondt uit in de Atlantische oceaan. Hier ligt een prachtig ruig strand. Bij laag water 
vormen zich modderbanken waarop duizenden vogels tegelijk hun voedsel bij elkaar scharrelen. Op het strand, recht 
boven de modderbanken, is de eerste vogelhut van Suriname gebouwd. Dit is de perfecte locatie voor natuurliefhebbers 
en vogelaars om ongestoord de foeragerende vogels te kunnen spotten. Na een korte wandeling op het strand en een 
bezoek aan de vogelhut keren we terug door de kreek, die door de wisseling in het getij een heel ander uiterlijk heeft. 
Onderweg maken we nog een korte stop op Bakkie of Alliance waar we gebruik kunnen maken van het sanitair voordat 
we terugvaren naar Alkmaar en verder per bus naar Paramaribo rijden. (ontbijt/warme lunch)  
Extra informatie: 
Door de wisseling van het getij heeft deze trip geen vaste vertrektijd. Het tijdstip van vertrek ligt tussen 06.00 uur en 10.00 
uur. De lunch wordt afhankelijk van de tijd van vertrek op Bakkie of op Alliance genuttigd.  
Mocht het tij op de ingeplande dag dusdanig ongunstig zijn, zullen wij als alternatief een andere volwaardige 
plantagetocht aanbieden.  
 

http://webserv.nhl.nl/~ribot/ned/
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Maandag t/m donderdag - dag 5 t/m 8 - Anaula Nature Resort /Bergendal Resort & Natuurpark Brownsberg 
In de ochtend wordt u opgehaald met een busje en vertrekt u naar het plaatsje Atjoni, het eindpunt van de Afobakaweg. 
Vanaf daar wordt de reis vervolgd per korjaal (een lokale lage boot, gemaakt van een uitgeholde boomstam) richting 
Anaula waar u de komende 2 nachten doorbrengt. Anaula ligt aan de bovenloop van de Surinamerivier vlakbij het prachtig 
gelegen marrondorpje Gunsi. Dit dorpje staat bekend om het mooie houtsnijwerk dat door de inwoners gemaakt wordt. 
Ook het dorp Nieuw Aurora, waar een missiepost met o.a. een schooltje en een medische post zijn gevestigd, ligt vlakbij 
het resort. De Saramaccaanse bevolking heeft hun cultuur uit Afrika behouden. Tijdens een bezoek aan de dorpen maakt 
u kennis met de eeuwenoude tradities. 
U verblijft in een van de lodges  op het resort, voorrzien van bedden met klamboes, badkamer met douche en toilet en 
een veranda waar u heerlijk kunt luieren en genieten van de prachtige omgeving. Het resort beschikt over een zwembad 
met ligbedden en terrasstoelen. In het restaurant worden alle maaltijden in buffetvorm geserveerd. Koffie en thee zijn 
tijdens het eten gratis verkrijgbaar. Ook is er altijd tapwater en siroop voorhanden; u kunt de gehele dag door flesjes 
vullen. Alcoholische drankjes en frisdranken zijn tegen betaling bij de bar verkrijgbaar. 's Avonds blijft de bar geopend 
en kunt u met de andere gasten napraten over de belevenissen van de dag.  
Tijdens uw verblijf zijn alle dagen gevuld met uitstapjes o.a. naar de omliggende marrondorpen, wandelingen in de 
omgeving en naar in de buurt gelegen kostgrondjes. Ook is er gelegenheid om te zwemmen in de rivier en te genieten 
van de natuurlijke jacuzzi's bij de stroomversnellingen. Een aantal malen per week wordt er een culturele dansshow 
opgevoerd. Uiteraard blijft er nog voldoende tijd over om te ontspannen op de veranda van uw eigen huisje of in een van 
de hangmathutten op het eiland. Ook het zwembad met de ligbedden is een heerlijke plek om tot rust te komen.  
Op woensdag na de lunch vertrekt u met de korjaal terug naar Atjoni. Vanaf daar wordt u per busje naar Bergendal Resort 
gebracht waar u in een van de lodges op het resort overnacht. ’s Avonds maakt u gebruik van het buffetdiner in het 
restaurant en kunt u genieten van de tropische bosrijke omgeving waarin het resort is gelegen.  
Op donderdagochtend, na het ontbijt,  wordt u door een gids opgehaald en gaat u op verkenning in het Natuurpark 
Brownsberg.  Het Brownsberggebied is een 6000 hectare groot natuurpark, prachtig gelegen in het tropisch regenwoud. 
Op zo’n 500 meter hoogte ligt het Mazaroniplateau met een uniek uitzicht over het gebergte en het Brokopondo 
stuwmeer. Het Brownsberg Natuurpark heeft een hoge biodiversiteit. De begroeiing bestaat uit verschillende types 
tropisch regenwoud, waaronder het nevelbos en hoogbos, afgewisseld met af en toe een klaterende waterval die vanaf 
een hoger gelegen punt naar beneden stort. Na een pittige junglewandeling keert u per busje weer terug naar Paramaribo 
en wordt u bij het hotel in de stad afgezet. De avond is ter vrije besteding en u kunt zelf een van de diverse restaurantjes 
uitproberen die in de nabije omgeving te vinden zijn. 
(volpension, excl. diner dag 8) 
 
Vrijdag t/m maandag - dag 9 t/m 12 - Palumeu 
Vanaf Eco Resort wordt u in de ochtend opgehaald door onze chauffeur die u in ongeveer 20 minuten naar het vliegveld 
Zorg & Hoop brengt voor de binnenlandse vlucht naar Palumeu. Vanaf dit lokale vliegveld is het zo’n 75 minuten vliegen 
naar de airstrip bij het indianendorp Palumeu. Het vakantieoord ligt op steenworp afstand van het dorp Palumeu, waar 
Trio en Wajana indianen wonen. U zult al snel de eco-uitgangspunten van het oord herkennen. De jungle lodges zijn 
gebouwd in traditionele stijl en voor de sfeervolle verlichting wordt gebruik gemaakt van zonne-energie. De maaltijden 
worden op een houtvuur bereid. De medewerkers zijn deskundige Trio en Wajana indianen. 
Nadat u bent ingecheckt in uw logeerverblijf vertrekken we naar het mooie Palawa eiland voor een picknick lunch. U kunt 
hier ook heerlijk zwemmen in het koele rivierwater. In de namiddag bezoeken we het indianendorp Palumeu en maakt u 
kennis met de oudste bewoners van het Amazone woud die in hun leefwijze en kunstnijverheid eeuwenoude tradities 
hebben bewaard. Na het avondeten vertelt de gids u meer over de indianen.  
De volgende ochtend maakt u kennis met het tropisch regenwoud. We varen richting het startpunt van het bospad naar 
Potihill, een granieten heuvel die u aan het eind van de boswandeling op kunt gaan. Tijdens de korjaaltocht over de 
Tapanahony rivier en de wandeling zult u zeker verschillende vogels zien zoals overvliegende ara’s of papagaaien en 
toekans en misschien ook apen of een otter. Op de top van de Potihill wordt u beloond met een geweldig uitzicht over het 
oerwoud. De lunch wordt geserveerd op Palumeu. ’s Middags geeft een ervaren schutter u les in het schieten met pijl en 
boog. Het ziet er eenvoudig uit, maar een doel raken blijkt een hele kunst. Probeer uit of u een natuurtalent bent. In de 
late middag bij zonsondergang, lopen we nabij de lodge een bospad af op zoek naar vogels en kaaimannen. Na het 
avondeten geeft de gids u meer informatie over de unieke flora en fauna van het Amazone regenwoud.   
Op de derde dag vertrekken we na het ontbijt  per korjaal naar de Mabukawatervallen voor een dag heerlijk relaxen. U 
kunt zwemmen in de rivier, genieten van een natuurlijke massage in de waterval of lekker luieren in een hangmat. Voor 
de actievelingen is er een boswandeling door de jungle met informatie over bomen, planten en dieren onderweg. De 
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omgeving zal eraan meewerken dat u de barbecue lunch niet licht zult vergeten. In de late middag bij zonsondergang 
varen we terug naar de jungle lodge. Na het avondeten neemt de gids u mee voor een tocht over de rivier om te genieten 
van de nachtelijke oerwoudgeluiden. Op de dag van vertrek drijven wij nogmaals een stukje de rivier af met de boot en 
kunnen we genieten van alle ochtend oerwoudgeluiden. Na het ontbijt maken we een uitgebreide dorpswandeling. In het 
dorp kunt u traditionele, handgemaakte kunstnijverheid kopen.  
Na de lunch vertrekt u weer naar Paramaribo. Aangekomen op vliegveld Zorg en Hoop wordt u door onze chauffeur 
opgehaald en naar uw hotel gebracht. Daar kunt u de laatste avond in een sfeervol restaurant afsluiten.  
(volpension, excl. diner dag 12) 
 
dinsdag - dag 13 - Dag van vertrek 
De ochtend heeft u nog tijd om souvenirs in de stad te komen of ergens te gaan lunchen. In de loop van de dag wordt u 
door de chauffeur naar de internationale luchthaven gebracht. (logies/ontbijt) 
 
Inbegrepen: 

 6 overnachtingen in Paramaribo hotel Eco Resort Inn, inclusief ontbijtbuffet, op basis van een 2-persoonskamer 
garden view met eigen douche/toilet en airco 

 2 overnachtingen op Anaula Nature Resort, 2-persoonshuisje met bedden, klamboes en eigen douche 
(verwarmd door zonnepanelen en toilet)  

 1 overnachting in Bergendal Resort, 2-persoons C-lodge voorzien van 2-persoonsbed, klamboe, douche (warm 
water), toilet en airco 

 3 nachten in een 2-persoons huisje (2 geschakelde huisjes) op Palumeu met bedden, klamboes en eigen douche 
(koud water) en toilet 

 Volpension op de aangegeven dagen, inclusief koffie, thee en water 

 Nederlandssprekende gids tijdens de tours en excursies 

 Alle vervoer en transfers 

 Alle lokale belastingen 

 Uitgebreide informatie voor vertrek 

 Keuze uit: geplastificeerde kaart van Suriname & Te Gast in Suriname boekje of de Dominicus Reisgids 
Suriname 

 
Bijkomende kosten: 

 Retourvlucht Amsterdam-Paramaribo 

 Overige niet genoemde maaltijden 

 Alcoholische en frisdranken tijdens de trips naar het binnenland 

 1-persoonskamertoeslag 

 Persoonlijke uitgaven en fooien 

 Reis- en annuleringsverzekering 

 Evt. upgrade naar hotel Torarica / Royal Torarica is mogelijk (resp. € 80,00 en € 115,00 per persoon voor 6 
overnachtingen) 

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

 Reserveringskosten (€ 30,00, eenmalig) 
 

 
Boekingsvoorwaarden:   

 Deze reis kunt u uiterlijk tot 15 januari 2017 bij ons boeken tegen de gereduceerde prijs. 

http://www.consulaatsuriname.nl/

