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Brownsberg MTB tour 
 
3 dagen / 2 nachten 
 
 
Dag 1 
In de vroege ochtend vertrekken we vanaf het lokale kantoor in Paramaribo per bus naar de oude plantage Berg en Dal. 
Vanaf dit punt fietsen we met de mountainbike langs verschillende dorpen naar de top van de Brownsberg. Wanneer we 
na een pittige klim op het plateau arriveren, wacht er een welverdiende lunch op ons. ’s Middags kunt u relaxen of een 
wandeling maken op het plateau van de berg. Na deze enerverende dag is het heerlijk slapen in de hangmat met 
spannende junglegeluiden op de achtergrond.  
 
Dag 2 
Na het ontbijt dalen we het plateau af en maken we een mooie wandeltocht naar de Witti Kreek. In de regentijd kan deze 
wandeling een glibberig avontuur zijn, dus zorg voor schoeisel met goede grip. Het voordeel van de natte tijd is een 
prachtige kreek vol water, waar we heerlijk kunnen afkoelen. Dan maken we ons klaar voor de klim naar boven.  
Na de lunch is de rest van de middag vrij om te relaxen of te genieten van het prachtige uitzicht over het Brokopondo 
stuwmeer. Aan het begin van de avond eten we gezamenlijk en slapen we nog een nachtje in ons hangmattenkamp.  
 
Dag 3 
Als iedereen klaar is met ontbijten maken we nog een wandeling naar de Leo- en Irene watervallen. Zodra we 
terugkomen op de berg maken we ons klaar voor de afdaling met de fiets. Dit zal een stuk sneller gaan dan de klim op 
dag één. Na de lunch bij Brownsweg fietsen we tot Berg en Dal. Vanaf hier keren we met de bus terug naar Paramaribo.  
 

 


