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Fietsen, Natuur en Cultuur 

19 dagen / 17 overnachtingen  

Al fietsend komt u terecht in het koloniale Suriname van weleer. Na een dagje op de gerenoveerde plantage en een 
boottocht door het moeras, gaat de fietstocht verder langs plaatsen als Katwijk en Alkmaar. Het eindpunt is een heerlijk 
huisje op de oude plantagegronden van Montpellier. Na een dag bijkomen aan het zwembad staat er een pittige fietsdag 
op het programma en zult u aan het einde van de dag aankomen in Lelydorp. Na twee overnachtingen in deze gastvrije 
omgeving fietst u verder door het polderlandschap via Hamburg naar Groningen. Daar verblijft u drie nachten in een 
groene oase van rust. Vanaf deze plek kunt u de rest van de omgeving ontdekken. Op de fiets komt u gemakkelijk in 
contact met de lokale bevolking. Wij zorgen voor een betrouwbare huurfiets met versnellingen en een fietstas om bagage 
in te vervoeren. Om onderweg niets te missen krijgt u routeboekjes vol tips en een goede kaart mee.  
Na al het fietsavontuur ontdekt u het Surinaamse binnenland. De 4 daagse tocht brengt u naar het leefgebied van de 
Saramaccaanse marrons. Naast indrukwekkende tochten met de korjaal door de verschillende stroomversnellingen, 
brengt u bezoeken aan lokale dorpen en leert u van de gids meer over de planten en struiken die in de jungle groeien. 

Inbegrepen bij de reissom: 

 retourvlucht Amsterdam-Paramaribo met KLM, Economy class 

 5 overnachtingen in Paramaribo in Hosta Appartementen, inclusief dagelijks ontbijtbuffet, op basis van 2-
persoonskamer met eigen douche/toilet 

 2 overnachtingen op Plantage Frederiksdorp in een 2 tot 4-persoonsappartement met eigen sanitair (koud water) 
op basis van logies & ontbijt 

 2 overnachtingen in hotel De Plantage, 2-persoonshuisje met eigen sanitair op basis van logies & ontbijt 

 2 overnachtingen in Bed & Breakfast Lelydorp, 2-persoonskamer met eigen sanitair op basis van logies & ontbijt 

 3 overnachtingen in Groningen, 2-persoonsappartement met eigen sanitair en volledig ingerichte keuken, op 
basis van logies en ‘doe het zelf’ ontbijt.  

 3 overnachtingen op een eiland in de Surinamerivier in authentieke hutten met bedden en klamboes en voorzien 
van douche en toilet. (koud water), op basis van volpension, koffie, thee en water. Onder begeleiding van een 
Nederlandssprekende gids en vervoer van/naar Paramaribo per  bus/korjaal v.v. (tegen toeslag vliegen mogelijk) 

 10 dagen fietshuur met min. 4 versnellingen en een fietstas 

 lokale belastingen 

 informatiepakket,  boekjes met fietsroute suggesties,  ANWB Extra boekje Suriname en geplastificeerde kaart 
van Suriname 

Bijkomende kosten: 

 overige niet genoemde maaltijden 

 alcoholische en frisdranken tijdens de trip naar het binnenland 

 1-persoonskamertoeslag 

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

 persoonlijke uitgaven en fooien 

 reis- en annuleringsverzekering 

 borg voor de fiets (€ 50,-) 

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

 reserveringskosten 
 

 

http://www.consulaatsuriname.nl/

