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Suriname Experience 

16 dagen / 14 overnachtingen 

Tijdens deze zeer complete rondreis krijgt u een volledig beeld van het kleurrijke Suriname.  

Dag 1 - Aankomst in Suriname  
Aankomst (op zaterdag) en transfer naar uw accommodatie. 

Dag 2 - Paramaribo 
Na het ontbijt is er tijd om de stad te verkennen. Met de gedetailleerde kaart die u van ons meekrijgt en de rondwandeling 
kunt u een goede indruk krijgen van Paramaribo. Op zondag heerst er echt zondagse rust. Breng een bezoek aan Fort 
Zeelandia en sluit aan bij de gratis rondleiding (alleen op zondag) om 10.00 uur of 12.00 uur. Stop bij één van de 
gezellige terrassen in de buurt van de Palmentuin voor een uitgebreide lunch.  

Dag 3 t/m 5 - Galibi - Indianen en zeeschildpadden 
Vertrek in de vroege ochtend vanaf uw hotel per busje over de Oost-Westverbinding richting Albina. Bij aankomst laden 
we alle bagage in een piaka (Indiaanse boot) en gaat de reis verder over het water, richting de monding van de 
Marowijnerivier. Na een rondwandeling en een kennismaking met het Indiaanse dorp, kan er geluierd worden op het 
strand in hangmatten en kan de avond zelf ingevuld worden. 
Tijdens het schildpadden legseizoen (feb-jul) staat er een tocht gepland naar de stranden waar de dieren aan land 
komen. Afhankelijk van het getijde is het bezoek aan de stranden heel vroeg in de ochtend of 's avonds laat. Op de 
laatste dag wordt er op de terugtocht naar Albina een korte stop gemaakt in St. Laurent in Frans Guyana.  Tegen de 
avond wordt u met de bus weer bij uw hotel in Paramaribo afgezet. De avond kunt u op eigen gelegenheid invullen in 
Paramaribo. 

Dag 6 - Paramaribo 
Dag vrij te besteden in de stad. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan een van de kleurrijke markten in Paramaribo.   

 Dag 7 t/m 9 - Individuele fietstocht Commewijne & Warappakreek 
Na het ontbijt vertrek met de fiets richting het Commewijne district. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan het 
openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam en de oude vervallen suikerplantage Mariënburg. Voor de oversteek met de 
tentbootjes onderhandelt u met de bootsman over een scherpe prijs of u wacht tot de boot vol is. In de middag aankomst 
op de prachtig gerestaureerde plantage Frederiksdorp. U kunt lunchen op de plantage of onderweg ergens wat gaan 
eten. De rest van de middag kunt u lekker relaxen in een van de hangmatten of de omgeving verkennen. De volgende 
ochtend na het ontbijt wordt u opgehaald per tentboot vanaf de steiger bij hotel Frederiksdorp voor een volledige 
dagexcursie richting de Warappakreek. Tegen het einde van de dag wordt u weer teruggebracht en slaapt u nog een 
nacht op Frederiksdorp. In de loop van de volgende dag fietst u op eigen tempo terug naar de stad. 

Dag 10 - vrije dag in Paramaribo 

Dag 11 t/m 14 - Brownsberg – Brokopondo Stuwmeer & Bovensuriname rivier 
Vroeg in de ochtend per bus vertrek over de Afobakkaweg richting Brownsberg. Vanaf het plateau wandelt u met de gids 
door het prachtige oerwoud richting de Leo- of Irenevallen. Heen is vrij eenvoudig en kost weinig inspanning maar de 
terugtocht wordt een pittige klim! Na de lunch gaat de tocht richting het Brokopondo Stuwmeer. We zullen een nacht 
doorbrengen op een eiland in het meer. Na een adembenemende zonsopgang vertrekken we de volgende dag richting 
het Bovensuriname gebied, het leefgebied van de Saramaccaanse marrons. U overnacht in authentieke hutjes met bed 
en klamboe op een eiland midden in de rivier. Het is echt een aanrader om te gaan baden in de koele stroomversnelling. 
Tijdens ons verblijf gaan we prachtige tochten maken over de rivier, lokale marron dorpen bezoeken en een wandeling 
door de jungle naar bv. kostgrondjes maken. Daarnaast is er tijd om te genieten van de rust en de indrukwekkende 
natuur.  Op de laatste dag reizen we weer naar de stad waar we tegen de avond arriveren.  
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Dag 15 - Paramaribo - Amsterdam 
In de middag vervoer terug naar de luchthaven en vertrek in het begin van de avond met de vlucht naar Nederland. 

Dag 16 - Aankomst in Amsterdam 
In de ochtend komt u aan op Schiphol Airport. 

Inbegrepen bij de reissom: 

 retourvlucht Amsterdam-Paramaribo met KLM, Economy class 

 7 overnachtingen in Paramaribo in Appartementen Hosta, inclusief ontbijt, op basis van 2-persoons kamer met 
eigen douche/toilet 

 2 overnachtingen bij Galibi eenvoudig vertrek in gezamenlijke slaapkamers met bedden en klamboes, gedeelde 
sanitaire basisvoorzieningen met koud stromend water 

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

 1 overnachting op een eiland in het Brokopondo Stuwmeer in een eenvoudig logeergebouw met bedden en 
klamboes en gedeelde sanitaire voorzieningen 

 2 overnachtingen op een eiland in de Surinamerivier in authentieke hutten met bedden en klamboes, gedeeld 
primitief sanitair. 

 ontbijt, lunch en avondeten tijdens de tours naar het binnenland incl. sap, koffie en thee 

 3 dagen fietshuur met min. 4 versnellingen en een fietstas 

 Nederlandssprekende gids tijdens de begeleide tours 

 alle vervoer en transfers, zoals omschreven 

 lokale belastingen 

 informatiepakket, ANWB Extra boekje Suriname en Te Gast in Suriname boekje 

Bijkomende kosten: 

 overige niet genoemde maaltijden 

 alcoholische en frisdranken tijdens de trips 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/

