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Avontuur en actie in het Surinaamse regenwoud 
 
Dag tot dagprogramma:  
 
Dag 1 - Aankomst in Suriname 
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Suriname, JA Pengel Airport, staat de chauffeur klaar die u per 
privé busje naar Groningen brengt. De komende dagen kunt u lekker even acclimatiseren in deze gezellige 
familie accommodatie met zwembad. Niets moet, maar alles kan. Indien er na aankomst een diner gewenst is, 
kunnen wij deze op voorhand bestellen.  
 
Dag 2 Groningen  
In de koelkast liggen alle ingrediënten aan voor een uitvoerig “doe het zelf” ontbijt: verse broodjes, thee, koffie, 
eieren, beleg en fruit. De kinderen kunnen alvast lekker een duik nemen in het zwembad  als de broodjes in de 
oven gaan en de koffie pruttelt. Anoeska, de bedrijfsleidster van Appartementen Bloemendaal legt uit wat de 
mogelijkheden zijn voor eventuele uitstapjes. Een aanrader is een boottochtje in de vroege ochtend over de 
Saramacca rivier. Het vroege opstaan wordt beloond. De mysterieuze ochtendnevel boven de rivier en de nog 
niet te felle zon levert mooie plaatjes op. Het is daarnaast ook de tijd dat de aapjes en vogels zich het beste laten 
zien. Met een kopje koffie of thee aan boord is het plezierig wakker worden.  Ook zijn er eenvoudige fietsen te 
huur om er eventueel op uit te trekken naar een lokale Warung en Groningen. Fietsen in het donker is wat 
gevaarlijk omdat men niet aan fietsers gewend is, daarom adviseren wij in de avond de maaltijdservice bij het 
appartementen complex aan.  
 
Dag 3 – vertrek naar Paramaribo 
Vandaag wordt u op het door u gewenste tijdstip opgehaald door een privé chauffeur voor de transfer naar 
Paramaribo. Gezien de check-in tijd, raden wij aan om na de lunch naar Paramaribo te vertrekken. Wij regelen 
het verblijf in Hotel Greenheart. Dit sfeervolle, geheel uit hout opgetrokken eco hotel is een unieke accommodatie 
met zwembad in hartje Paramaribo. Vanaf hier loop je in zo’n 10 minuten naar het Onafhankelijkheidsplein en het 
historische centrum. Een perfecte uitvalsbasis in de stad voor individuele reizigers die op zoek zijn naar een 
karakteristieke plek met een Surinaamse uitstraling. 
 
Dag 4 – Paramaribo  
Deze dag is naar wens in te vullen. Zondag in Paramaribo is nog echt een rustdag. De winkels zijn gesloten en 
veel bewoners vertrekken om te recreëren aan de Suriname rivier. Een ideale dag om de stadswandeling te gaan 
maken die wij u zullen toesturen bij de reisbescheiden. Te voet zijn de belangrijkste bezienswaardigheden van de 
stad te bereiken zoals de houten St. Petrus & Paulus Basiliek, het Onafhankelijkheidsplein, Fort Zeelandia, de 
historische panden in het oude centrum en de Palmentuin. Wilt u de stad liever onder begeleiding van een gids 
verkennen, kunnen wij ook tegen betaling een stadstour (evt. per fiets) verzorgen.  
 
Dag 5 t/m 7 Fietsen naar Nieuw Amsterdam 
Na het ontbijt is het tijd om de huurfietsen te halen en te vertrekken richting het Commewijne district. Wij geven 
een routebeschrijving mee maar het tempo en de stops tijdens deze tocht van 25 km bepaalt u zelf. Bezoek 
onderweg bijvoorbeeld Plantage Peperpot en de oude vervallen suikerplantage Mariënburg. Tijdens de fietstocht 
maakt u met fietsen en al een oversteek per lokale boot naar de andere kant van de rivier. Wij verzorgen voor u 
twee overnachtingen in het nieuwe onderkomen nabij Fort Nieuw Amsterdam, Het Bastion. Na aankomst is er tijd 
om een duik te nemen in het zwembad of een verfrissend drankje te drinken op de grote pier aan de rivier met 
een fantastisch uitzicht. De volgende ochtend na het ontbijt kunt u op eigen gelegenheid per boot oversteken bij 
de steiger van Mariënburg en een stukje langs oude sluisjes en plantages fietsen. Van harte aanbevolen is een 
lunch in het restaurant van Plantage Frederiksdorp. 
Na twee overnachtingen fietst u op eigen tempo terug naar de stad.  
 

http://surinameholidays.nl/greenheart-hotel/
http://surinameholidays.nl/plantage-frederiksdorp/
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Dag 8 – Paramaribo  
Deze dag is vrij in te vullen. Neem bijvoorbeeld een kijkje op een van de vele kleurrijke markten van de stad en 
ga 's avonds eten in een van de voortreffelijke restaurantjes die Paramaribo rijk is. Uiteraard zullen wij u voorzien 
van goede adresjes. Mocht er interesse zijn voor het zelf bereiden van Surinaamse gerechten dan kunnen wij de 
Njan Switi citytour/kookworkshop aanvullend op dit programma aanbieden. Dit is een combinatie van een city tour 
/ marktbezoek met een kookworkshop. Ook belangrijk om u vandaag voor te bereiden op het vertrek van de 
volgende dag. Neem samen de paklijst nog een keer door en zorg dat alles klaar staat.  
 
Dag 9 Paramaribo – Voltzberg & Raleighvallen  
Vertrek in de ochtend met de auto vanuit Paramaribo richting de Bosontsluitingsweg. Voordat we de lange tocht 
over de onverharde weg starten kunnen we nog een stop maken om een deel van de bagage achter te laten op 
Palulu. Na een aantal uren rijden komt u aan in het Marron dorp Witagron. Hier liggen de korjalen klaar en begint 
de boottocht over de Coppename rivier richting Foengoe eiland wat de basis is tijdens deze tour. Na aankomst in 
de middag is er gelegenheid om te wandelen en te zwemmen.  
Op Foengoe eiland zijn er verschillende overnachtingsmogelijkheden. Wij hebben in deze reis het verblijf in 
eenvoudige kamers met privé faciliteiten inbegrepen (douche met koud water en toilet) Indien u kiest voor een 
eenvoudiger onderkomen met stapelbedden en gedeeld sanitair of de hangmat accommodatie met gedeeld 
sainitair, geldt er een korting. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.  
 
Dag 10 Junglewandeling en beklimming Voltzberg  
Tijdens het ontbijt maakt iedereen zijn eigen lunchpakket klaar die meegenomen wordt tijdens de lange 
wandeltocht door het regenwoud naar de Voltzberg. Onderweg zal er ook aandacht zijn voor de verschillende 
planten en dieren. Met een beetje geluk worden er apen, wilde zwijnen of bijzondere vogels gespot. De 
wandeling tot aan de voet van de berg duurt ongeveer 3,5 uur. Vervolgens wordt de 240 meter hoge granieten 
Voltzberg beklommen (zo’n 20 minuten). Langs het steile pad groeien prachtige orchideeën en bromelia's. Vanaf 
de top van de berg heeft u een spectaculair uitzicht over het tropisch regenwoud. Blijft u liever beneden, dan 
wacht u samen met één van de gidsen aan de voet van de berg. Na de beklimming wordt dezelfde route terug 
gewandeld. Al met al zal deze wandeling inclusief stops zo’n 8 uur in beslag nemen. Na een verfrissende plons 
bij de Anjoemara vallen vaart u terug naar Foengoe eiland waar de kok een lekkere maaltijd heeft klaargemaakt.  
 
Dag 11 Moedervallen - Foengoe eiland  
Vandaag staat een bezoek aan de Moedervallen op het programma. Geen lange wandelingen vandaag want de 
wandeling naar de Voltzberg zit vast nog wat in de benen. Er is tijd om nog even lekker te relaxen op de rotsen 
en mooie foto’s te maken voordat de lunch weer klaar staat. De middag is vrij om wat te zwemmen en de aapjes 
te zoeken op Foengoe Island. Na het avondeten is er een gezellig samenzijn met liedjes en dans van de Raleigh 
Boys (lokale medewerkers).  
 
Dag 12 Foengoe eiland - Palulu  
Omstreeks 10.00 uur is het vertrek per korjaal over de mooie rivier terug naar het marrondorp Witagron. Vanuit 
hier vertrekt het busje naar Paramaribo. Echter u kunt al bij camping Palulu uitstappen dat een uurtje dichterbij is.  
Na aankomst kunt u opfrissen in de kreek. Voordat u voldaan van het diner aan de Surinaamse nacht begint in 
uw hangmat, nodigt het kampvuur uit om erbij te komen zitten voor een drankje onder de sterrenhemel. 
 
Dag 13 – Palulu  
Grote kans dat u gewekt bent door het Palulu-ochtend-orkest. Het Palulu ontbijt staat al klaar met zelf gemaakte 
jam en brood en een scharreleitje. In overleg met de beheerders kan er een mooie wandeling gemaakt worden. 
Er zijn diverse mogelijkheden met en zonder de begeleiding van een gids. Een boswandeling met de gids zal zo’n 
3 tot 4 uur duren. Tevens is er een wandelroute over het terrein die je zelf kunt maken duidelijk is aangegeven 
vanaf de slaapplek. Het deel van Palulu bestaat uit jungle, het is 24 ha groot. U loopt niet altijd over paden tijdens 
bovengenoemde wandelingen. Er zijn soms spannende oversteekjes over boomstammen en in de regentijd 
ontstaan er zwampen.  Ook is het mogelijk om op eigen gelegenheid over de weg naar Berlijn te lopen, waar een 
koud drankje zal klaarstaan en de beheerder u weer zal oppikken.  Heeft u al genoeg gewandeld, bezoek dan het  
 

http://surinameholidays.nl/plantage-frederiksdorp/
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Savanne gebied en zie hoe de mensen daar leven. Met een beetje geluk is het mogelijk te zien hoe men cassave 
brood of ‘kwak’ maakt (bittere cassave wordt bewerkt en uiteindelijk wordt hier pap van gemaakt).  
Palulu is ook heel geschikt om te ontspannen in een hangmat en te zwemmen in de frisse kreek. Niets moet; 
alles mag.  
 
Dag 14 & 15 Palulu - Coesewijne Kajak 
Na het ontbijt vertrekt u per 4WD richting de Coesewijne rivier voor de kajaktocht. Het is even wennen in het 
begin maar het kajakken met zijn tweeën in een boot gaat al snel goed. In dit waterrijke gebied met vloedbossen, 
zwampen en savannes, gaan wij op zoek naar de reuzenotters, zeekoeien, capibara’s, kaaimannen, apen en een 
grote hoeveelheid bijzondere vogels waaronder de tot de verbeelding sprekende apenarend (Harpij). Bij laag 
water zullen  regelmatig de boten uit moeten om deze langs obstakels en omgevallen bomen te slepen. Na zo’n 3 
uur rustig peddelen en een duik onderweg wordt er een geschikt plekje gezocht om een kamp te maken.  
Nadat er een hangmattenkampje gemaakt is, wordt het eten op een vuurtje klaargemaakt. In de avond worden de 
verhalen die verteld worden rondom het kampvuur steeds sterker. In de verste verte is er niemand te bekennen; 
samen onder de sterren en alleen maar jungle geluiden. De volgende ochtend wordt er verder de Coesewijne 
rivier af gevaren door het Coesewijne Natuurreservaat. Indien de waterstand het toelaat wordt op een mooi plekje 
langs de rivier de lunch bereid. Bij hoge waterstand zal dat in Pakoeli gedaan worden waar ook de 4WD weer 
klaar staat voor de rit terug. Om reistijd te besparen overnacht u deze nacht nog een keer op Palulu. Mocht u 
liever weer eens in een fatsoenlijk bed slapen, kunnen wij er ook voor zorgen dat u in Paramaribo de nacht 
doorbrengt.  
 
Dag 16 Paramaribo – KwaiKwai 
In de ochtend wordt u opgehaald door het busje voor vertrek richting Atjoni. Onderweg wordt gestopt bij de 
transmigratiedorpen in Brokopondo. Deze dorpen zijn ontstaan doordat mensen het gebied noodgedwongen 
moesten verlaten tijdens de bouw van de stuwdam. Waar nu het stuwmeer is ontstaan, lagen ooit talloze Marron 
dorpen langs de Suriname rivier (deze dorpen zijn nu onder water verdwenen). Voordat de reis vanaf Atjoni per 
korjaal wordt voortgezet, is het tijd voor de lunch. In de middag is de aankomst op KwaiKwai waar de gastvrije 
beheerder u welkom heet en wijst naar de houten hutjes waarin verbleven wordt. Daarna is er tijd om de 
omgeving te verkennen en eventueel een wandeling te maken. Dineren doet u vanavond in de open lucht onder 
de sterren.  
 
Dag 17 Naar de oorsprong van het stuwmeer 
Meestal bent u in de jungle vroeg wakker door het geluid van de ontwakende vogels en dieren. Juist in de vroege 
ochtend is het genieten geblazen op de veranda van het huisje aan de rivier. De damp boven de rivier, de 
schoolkinderen die voorbij varen in een korjaal en de geluiden van de jungle, het heeft een betoverende, 
mystieke uitstraling. Na het ontbijt vaart u in 1,5 uur richting het zuiden over de Apesina stroomversnellingen en 
langs de traditionele dorpen. Hier wordt de rivier breder duiken er diverse eilandjes op. Op één van de eilanden 
wordt geluncht en is er tijd om op traditionele manier te leren vissen met lijn en haak. In de middag varen we 
stroomopwaarts terug naar KwaiKwai. Bij terugkomst kunt u in de rivier opfrissen of  het zogenaamde 
‘hangmatteren’ onder de knie krijgen. Indien er vissen zijn gevangen, zullen deze op de BBQ bereid worden. 
Rond zeven uur is het pikkedonker en vallen de tropische geluiden uit het bos extra op. De nacht wordt 
doorgebracht op KwaiKwai. 
 
Dag 18 Kwaikwai– Pingpe / Kumalu 
Vanaf Tei Wei wordt de dag actief gestart met een stevige wandeling over het Gunsi  Natuurpad. Dit pad is 
special aangelegd door het Wereld Natuur Fonds.   Het WNF helpt bewustwording te creëren bij de mensen. 
Daarnaast beheert het WNF in Suriname (en de Guianas) een netwerk van beschermde gebieden in 
samenwerking met de overheden. Bij het beheer van de beschermde gebieden is een belangrijke rol weggelegd 
voor de inheemse bewoners van deze gebieden. Na terugkomst van de wandeling zal de lunch zeker smaken. 
De reis vervolgt zich per korjaal naar  Djumu  waar overnacht wordt in eenvoudige houten hutjes met douche en 
toilet  te Pingpe of Kumalu. Nadat we gesetteld zijn, is er misschien nog tijd om te zwemmen. Het avondeten is 
gezellig bij het  kampvuur indien het weer dat toestaat. 
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Dag 19 Pingpe/Kumalu –Tapawatra – Djumu 
Vergeet vandaag niet de zwemkleding en zwemschoenen en zonnebrand in te pakken want de bestemming is 
vandaag de Tapawatra Sula . Hier wordt lekker wat tijd doorgebracht en het eten voor de lunch gaat mee. Neem 
een natuurlijke bubbelbad en laat de schilderachtige omgeving op je inwerken. De lunch wordt genuttigd te 
Djumu waar ook de medische post is die Prinses Beatrix in haar jonge jaren bezocht. Bij terugkomst op Pingpe/ 
Kumalu is er tijd om een douche te nemen alvorens het diner klaar staat.  
 
Dag 20 Pingpe / Kumalu – Pasensi  
Vandaag vertrekt u in noordelijke richting Pasensi. De boot tour die met de stroom mee is, duurt afhankelijk van 
de waterstand zo’n twee tot drie uur. Pasensi is gebouwd door de kunstenaars en houtsnijders van deze 
gemeenschap. Zij zijn ook de initiatiefnemers van het museum. Na de lunch wordt in Pikinslee dit 
Saamakamuseum bezocht. Het museum staat in het teken van het cultureel erfgoed van de marrons. Deze 
mensen wisten zich te ontworstelen aan de slavernij op de plantages aan de kustvlakten. Diep in het Surinaamse 
regenwoud vestigden ze eigen leefgemeenschappen. De oude Saramaccaanse cultuur bloeit nog steeds in de 
huidige tijd. Hier, op deze bijzondere plek, komt het verleden tot leven en krijgt de toekomst de ruimte. 
 
Dag 21 Pasensi - Paramaribo  
De laatste dag is aangebroken. Met het korjaal vaart u terug naar Atjoni waar u overstapt in het busje naar 
Paramaribo. Rond 17 uur is de aankomst in de stad.  
 
Dag 22  Vertrek vanuit Paramaribo  
In de loop van de dag wordt u door de chauffeur opgehaald voor uw transfer richting de luchthaven  
 
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen 

 
Inbegrepen bij de prijs: 

 2 overnachtingen in Appartementen Bloemendaal in Groningen, 2 x 2-persoons appartement op basis 
van logies en ‘doe het zelf ontbijt’ 

 5 overnachtingen in Paramaribo hotel Greenheart, 2 x 2-persoonskamer met eigen douche/toilet en 
ventilatoren, klamboes, inclusief ontbijtbuffet  

 2 overnachtingen in Nieuw Amsterdam, 4-persoons bungalow ’t Bastion op basis van logies en ontbijt 

 3 overnachtingen op Foengoe eiland in 2 x  2-persoonskamer in het logeergebouw Gonini. De 
eenvoudige kamers hebben een eigen douche (koud water) en toilet. 
Evt. kunt u ook in een hangmattenverblijf of stapelbedden onderkomen overnachten. (in dat geval  
ontvangt u een korting) in deze accommodaties deelt  u het sanitair met de overige gasten. 

 3 overnachtingen op Palulu Camping in koeltentjes op basis van volpension, gedeeld sanitair 
(douches/toiletten met koud water) 

 1 nacht in een hangmattenkampje langs de Coesewijne rivier (geen sanitair aanwezig)   

 5 overnachtingen in eenvoudige hutjes aan de Suriname rivier met gedeelde sanitaire voorzieningen  

 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 

 Telesur 2 landensimkaart met € 5,00 beltegoed voor goedkoop bellen naar Nederland en in Suriname  

 Extra’s: Het boek stripboek Quaco  

http://www.saamakamarronmuseum.com/
http://www.telesur.nl/
http://www.quaco-stripverhaal.nl/
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Bijkomende kosten: 

 Retourvlucht Amsterdam-Paramaribo 

 Overige niet genoemde maaltijden 

 Alcoholische en frisdranken tijdens de trips naar het binnenland 

 Evt. facultatieve excursies en/of upgrades 

 Persoonlijke uitgaven en fooien 

 Reis- en annuleringsverzekering 

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

 Reserveringskosten (€ 30,00, eenmalig) 
 
Extra informatie:  

 Bij deze rondreis zijn wij uitgegaan van een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen 
ouder dan 12 jaar. Uiteraard zijn andere gezinssamenstellingen mogelijk. De prijs en kamerindeling is 
dan op aanvraag. 

 

 

http://www.consulaatsuriname.nl/

