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Blanche Marie & Apura 
 
4 dagen / 3 nachten  
 
 
Dag 1 
In de ochtend vertrekken we vanuit Paramaribo. We rijden eerst richting Zanderij.  Na Zanderij passeren we een aantal 
indianendorpen en vervolgen we onze weg naar het marrondorp Witagron, waar we een stop maken voor een bezoek en 
een lunchpauze. Na deze stop beginnen we aan het tweede traject dat ons over verschillende kreken en bruggen dwars 
door het oerwoud naar het indianendorp Apura voert. Onderweg kunnen we regelmatig stoppen om foto’s te maken. 
Tijdens de lange rit is er altijd kans dat u verschillende dieren de weg ziet oversteken zoals: apen, luiaarden, herten, 
schildpadden en bosvarkens. Ook zijn er verschillende vogelsoorten te spotten: papagaaien, ara’s, trompetvogels  en de 
prachtige zwarte powisie vogel (deze vogels werden gebruikt om goud mee te smokkelen). 
We brengen de nachten door in Apura in een eenvoudig onderkomen met stapelbedden en gedeeld sanitair.  
 
Dag 2 
Na het ontbijt vertrekken we naar de watervallen van Blanche Marie. Onderweg krijgen we uitleg over de flora en fauna. Bij 
de prachtig gelegen vallen kunt u op sommige plaatsen tussen de rotsen baden en genieten van het verkoelende water. 
Ook zijn er verschillende natuurlijke jacuzzi’s voor een heerlijke massage. Rondom de watervallen zijn diverse 
wandelpaden door het regenwoud.  
De middag brengen we door bij de El Doradovallen waar  ook gelegenheid is om te vissen, daarna vertrekken we weer 
richting Apura. 
 
Dag 3  
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de spoorlijn ‘van ergens naar nergens’, ooit bedoeld voor bauxiettransport.  
We  vervolgen onze weg naar de indianendorpen klein Kwamala en Washabo, waar we een dorpswandeling maken. Op 
deze manier kunt u meer leren over de cultuur van de Arowakken en de Trio indianen. Vaak bieden de bewoners 
zelfgemaakte souvenirs te koop aan. Na een lunch aan de Corantijn rivier, waarbij u kunt genieten van het uizicht op 
Guyana aan de overkant, maken wij een vaartocht naar de Kaburi kreek bekend om de mooie natuur en de reuzenotters.  
In de namiddag keren we terug naar Apura.  
 
Dag 4: 
Na het ontbijt en een laatste wandeling in het dorp vertrekken wij voor de lange terugreis naar Paramaribo. 
 
 
 
N.B.: in de droge tijd zijn de Blanche Marie vallen een stuk minder spectaculair. Houdt u rekening met de keuze van deze 
trip in de maanden oktober t/m december om teleurstellingen te voorkomen.  
 
 
Programma is onder voorbehoud van wijzigingen.  
 


