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Flying Dutchman - Holidays Reisaanbieding  
 
Op avontuur in Suriname 
 
16 dagen / 14 overnachtingen  
 

 
Dag 1 - Aankomst in Suriname 
Aankomst en transfer naar Groningen / Appartementen Bloemendaal waar u de eerste twee nachten bijkomt van de 
vlucht en kunt wennen aan de tropische temperaturen.  
 
Dag 2 - Groningen 
Heerlijke dag op Bloemendaal aan de Saramacca rivier.  
In de koelkast treft u bij aankomst alle ingrediënten aan voor een uitvoerig “doe het zelf” ontbijt: verse broodjes, thee, 
koffie, eieren, beleg en fruit. In de tuin is een zwembad te vinden. Er zijn evt. boottochten met de ‘Pikin Gudu’ en andere 
uitstapjes ter plaatse te regelen. Tevens zijn er eenvoudige fietsen te huur om de omgeving te ontdekken. Groningen en 
het district Saramacca zijn slaperige gebieden waar u voor de rust komt. Er zijn weinig eetgelegenheden daarom 
adviseren wij u gebruik te maken van de maaltijdservice bij het appartementen complex. 
 
Dag 3 – Groningen – Nickerie 
Vandaag wordt u opgehaald door de chauffeur voor vertrek richting Nickerie. Omdat u twee nachten wegblijft kunt u in 
overleg uw resterende bagage achterlaten bij Appartementen Bloemendaal en het op de terugweg ophalen. We 
vertrekken vanaf de Groningen westwaarts. Groningen, is de hoofdplaats van het district Saramacca, gelegen aan de 
gelijknamige rivier. Ooit stond hier een fort en was er aan de overkant een leprakolonie. Later heeft een groepje 
Nederlandse boeren uit de omgeving van Groningen (NL) tevergeefs geprobeerd om zich hier te vestigen. In 1945 is hier 
een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de boeroes. De boeroes vormen nog steeds een bevolkingsgroep in 
Suriname. Het dorpje is zich pas na de aanleg van de Oost-westverbinding gaan ontwikkelen, maar het is nog steeds 
alsof de tijd hier stil staat. Ook het vissersdorp Boskamp, met de traditionele rokerijen, wordt aangedaan. Via het 
kokosdistrict Coronie met de wuivende palmen langs de weg, de houten huisjes en de kleine witte kerkjes, rijden we 
verder richting Nieuw Nickerie. Dit is onze eindbestemming. In de middag komt u aan en neemt u intrek in het hotel 
Residence Inn.  De chauffeur zal weer terugkeren richting Paramaribo zodra hij u veilig heeft afgezet. Nieuw Nickerie is 
een overwegend Hindoestaans slaperig stadje met ongeveer 8.000 inwoners. Afgezien van de totaal andere sfeer dan in 
Paramaribo is er niet veel te beleven. Aan het begin van de avond kunt u wel genieten van de prachtige zonsondergang 
bij de Zeedijk.   
 
Dag 4 & 5 Nieuw Nickerie - Bigi Pan - Paramaribo  
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij het hotel door een gids die u meeneemt naar de plek waar u verder gaat per boot. 
Het zijn typische platte bootjes die door het Bigi Pan natuurreservaat varen. Tijdens de tocht door de mangrove zult u een 
diversiteit aan vogels kunnen spotten. Veel steltlopers, reigers, maar ook roofvogels en spechten voelen zich hier 
helemaal thuis. Met wat geluk komen we ook rode ibissen tegen die door het eten van krabbetjes en garnalen prachtig 
donkerrood van kleur zijn. Regelmatig worden er ook kleine kaaimannen gespot. De gids kan ze proberen te vangen 
zodat we ze ook van dichtbij kunnen bekijken. We nemen onze intrek in een basic houten lodge op palen. De lodge is 
gebouwd in het meer waar u de nacht doorbrengt in een kleine kamer met eigen toilet. De douches zijn 
gemeenschappelijk en deelt u met de overige gasten. Na een avontuurlijke nacht op het water is het tijd om terug te keren 
naar de plek waar u wordt opgehaald door de chauffeur die u naar Paramaribo brengt. Daar overnacht u in een sfeervol 
kleinschalig onderkomen,  het Greenheart hotel. 
 
 
 
 

http://www.surinameholidays.nl/aanbod/146/paramaribo/hotel_greenheart.shtml
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Dag 6 – 4 x 4 Busiwagi Avontuur 
Vandaag wordt u vroeg in de ochtend opgehaald vanaf Paramaribo. We rijden naar Domburg, een rustige plek buiten de 
drukte van de stad, waar u wordt voorgesteld aan de gids. Na een briefing met veiligheidsinstructies en tips over hoe u off 
road rijdt, raakt u vertrouwd met de 4 x 4 auto en gaan we het avontuur tegemoet. De tocht brengt ons in het savanna 
gebied, de overloop van de kustvlakte naar het regenwoud. In dit gebied leert u heuvels trotseren met uw 4x4 maar ook 
door moeras en natte plekken in het bos rijden. Midden in het bos zullen we lunchen en na een uitdagende dag vol 
avontuur keren we weer terug richting de stad.  
 
Dag 7 t/m 9 Fietstocht Commewijne district – Plantage en historie 
Vandaag vertrekt u op de fiets richting het district Commewijne, dit is het district waar nog veel terug te vinden is uit de 
tijde dat de plantages in Suriname floreerden. Nadat u de fiets heeft opgehaald bij het verhuurkantoor in de stad vertrekt u 
richting Leonsberg, op zo’n 9 kilometer ten noorden van Paramaribo. Hier liggen bootjes klaar en kunt u voor een paar 
euro naar de overkant van de Surinamerivier gevaren worden. De fiets neemt u mee aan boord.  
Breng onderweg een bezoek aan Nieuw Amsterdam. Dit fort werd gebouwd ter versterking van de verdediging nadat in 
1712 de Fransen een succesvolle inval deden. Na 1863 werd het fort in gebruik genomen als gevangenis. Tegenwoordig 
is het een openluchtmuseum. U vindt hier onder andere oude kanonnen, kruithuizen en koetsen. 
Plantage Frederiksdorp is het eindpunt van de fietstocht. Hier kunt u in de schaduw heerlijk bijkomen in een van de 
hangmatten. U overnacht twee nachten in een van de appartementen op de plantage. 
De volgende ochtend wordt u met een boot opgehaald vanaf Frederiksdorp voor een prachtige tocht richting 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. 
Op de terugweg maken we nog een korte stop op Bakkie of Alliance waar we gebruik kunnen maken van het sanitair en 
de benen kunnen strekken voordat we terugvaren naar Frederiksdorp waar u de nacht zult doorbrengen. 
Na het ontbijt op Frederiksdorp is het tijd om weer terug vertrekken. Terugfietsen naar Paramaribo kan op twee manieren. 
De tocht kan langs dezelfde weg als op de heenreis, maar interessant is ook de iets langere fietstocht via 
Alkmaar/Tamanredjo richting Meerzorg. Het Javaanse plaatsje Tamanredjo heeft een zeer strategische ligging aan de 
oost-west verbinding (de weg tussen Paramaribo en Albina). Hier zijn talloze eethuisjes (warungs) te vinden waar u een 
stop kunt maken voor een lekkere Javaanse lunch of koop onderweg tropisch fruit bij een van de kraampjes langs de 
weg. 
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Dag 10 t/m 14  Bovensuriname – Pingpe Jungle Resort 
Vanaf Paramaribo rijdt u in ongeveer 2,5 uur naar het korjaalhaventje Atjoni. Onderweg passeert u kleine dorpjes en 
nederzettingen van indianen en creolen. Op Atjoni aangekomen, kunt u even uw benen strekken en krijgt u een lunch 
aangeboden. In de tussentijd wordt de korjaal ingeladen voor de bootreis naar Jungle Resort Pingpe. Na de lunch vaart u 
in ca. 3,5 uur over de prachtige Boven-Suriname rivier naar Pingpe, de duur is deels afhankelijk van de waterstand van de 
rivier. Tijdens de tocht ziet u vele dorpen langs de rivier en kunt u genieten van de prachtige omgeving. Na uw ontvangst 
op Jungle Resort Pingpe en het in gebruik nemen van uw lodge, is er gelegenheid om te zwemmen of te relaxen. Na het 
diner maakt u kennis met de lokale medewerkers en vertelt  de gids u meer over de Saramaccaanse cultuur, de taal, het 
eiland en het programma van de volgende dag. Na het ontbijt vaart u per korjaal naar het dorpje Pingpe, waar uw back-to-
basic experience begint. U loopt samen met de gids diep het ongerepte oerwoud in. Na een wandeling van 4 á 5 uur komt 
u aan bij een grote kreek waar een eenvoudig kamp, kamp Anjoemara, is opgezet. Tijdens de wandeling informeert de 
gids u over de flora & fauna en over de gebruiken in de jungle. In de kreek kunt u heerlijk zwemmen en baden, maar u 
kunt ook de uitdaging aangaan om een Anjoemara (grote roofvis) te vangen. Na het avondeten kunt u genieten van een 
kampvuur en de rust in de jungle, voordat u in uw hangmat heerlijk in slaap schommelt. Na het ontbijt en het afbouwen 
van het kamp wandelt u in ca. 3 á 4 uur terug naar het dorp Pingpe. Daar wordt u per korjaal teruggebracht naar het 
resort. ’s Middags heeft u vrij en kunt u bijkomen van alle inspanningen. Na het diner trakteert de plaatselijke bevolking u 
op een bijzonder avondje vol cultuur. Zang, dans en ritme zijn hierbij de sleutelwoorden en zelf meedoen wordt zeer op 
prijs gesteld.  Vroeg in de ochtend vaart u per korjaal naar het dorp Semoisi. Hier bezoekt u de plaatselijke basisschool, 
waar de kinderen uit beide dorpen naar  toe gaan. Hierna vaart u terug naar Jungle Resort Pingpe waar het ontbijt voor u 
klaar staat. In de middag vaart u met een korjaal naar het dorp Asindohopo, gelegen aan de Pikin Rio, dit is het dorp van 
de Granman. U maakt een dorpswandeling en u bezoekt het lokale radiostation. Na de wandeling vaart u naar de 
schitterende Tapawatra Sula (stroomversnelling), waar u kunt zwemmen en genieten van een natuurlijk massagebad. Op 
één van de rotsen in de sula gebruikt u een picknick lunch. Op de terugweg naar het resort, brengt  u een bezoek aan het 
gezondheidscentrum van Djumu. Na het diner maakt u een avondtocht met de korjaal. De gids laat de korjaal 
meestromen met de stroming van de rivier, waardoor u in alle rust kunt genieten van de junglegeluiden, de sterrenhemel 
en het spotten van kaaimannen. Vertrek na het ontbijt per korjaal naar Atjoni. Stroomafwaarts bevaart u dit in ca. 2,5 uur. 
In de boot of op Atjoni zelf kunt u nogmaals genieten van een lekkere lunch, alvorens u overstapt op de bus. Na de busrit 
van ongeveer 2 uur komt u in Paramaribo aan. 
 
Door weersomstandigheden of culturele activiteiten kan, in overleg met u, gekozen worden om het programma op een 
andere wijze in te delen of aan te passen. Tevens wordt er rekening gehouden met de wensen en voorkeuren die u voor 
vertrek aangeeft. 

 
Dag 15 – Vertrek uit Suriname 
In de loop van de middag wordt u opgehaald door onze chauffeur die u naar de luchthaven brengt.  
 
Dag 16 – Aankomst in Amsterdam 
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Inbegrepen bij de reis:  

 Retourvlucht met KLM Amsterdam – Paramaribo (non stop), Economy Class 

 Luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en ticketingkosten 

 2 overnachtingen in een 2-persoonsappartement in Groningen / Appartementen Bloemendaal op basis van 
logies/ontbijt 

 1 overnachting in een 2-persoonskamer in hotel Residence Inn / Nieuw Nickerie op basis van logies/ontbijt 

 1 overnachting in een zeer eenvoudige kamer met toilet (gedeelde douche/koud water) in Stephanies lodge op 
het Bigi Pan meer op basis van volpension 

 4 overnachtingen in een 2-persoonskamer in het Greenheart hotel op basis van logies/ontbijt 

 2 overnachtingen in een 2-persoonsappartement  (eigen douche/toilet / koud water) in hotel Frederiksdorp op 
basis van logies / ontbijt  

 3 overnachtingen in een eenvoudig houten huisje op het eiland van Pingpe Jungle Resort met eigen 
douche/toilet /koud water) en 1 nacht in een hangmattenkampje bij een kreek (geen sanitair aanwezig) op basis  
van volpension 

 Nederlandssprekende gids tijdens de tours en excursies 

 Alle vervoer en transfers, zoals omschreven 

 Alle lokale belastingen 

 Uitgebreide informatie voor vertrek en een pakket met reispapieren 

 Keuze uit: 1 ANWB-extra boekje Suriname & Te Gast in Suriname of 2: Dominicus reisgids Suriname 

 
Niet  inbegrepen: 

 overige niet genoemde maaltijden en drankjes  

 alcoholische en frisdranken tijdens de tours 

 1-persoonskamertoeslag 

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

 borg fietshuur (€ 50,00 per fiets) 

 persoonlijke uitgaven en fooien 

 evt. toeslag voor Comfort Zone op de KLM vluchten 

 reis - en annuleringsverzekeringen  

 toeristenkaart voor Suriname (op Schiphol te verkrijgen – voor meer info check www.consulaatsuriname.nl 

 reserveringskosten € 30,00 per factuur 
 

http://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/ici_seat_choice.htm
http://www.consulaatsuriname.nl/

