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Guyana – Kaieteur Falls  
 
4 dagen / 3 nachten  
 
 
         
 
Dag tot dag programma:  
 
 
 
Dag 1 
Vertrek vanuit Paramaribo richting West Suriname. Via de Oost-Westverbinding rijden we richting South Drain waar het 
veer vertrekt over de Corantijn rivier naar Guyana. Daar komen wij aan in Molson Creek. Van hieruit rijden wij via 
Crabwood Creek en New Amsterdam naar Georgetown. Aangekomen in de hoofdstad checken we in bij het hotel en 
maken we een korte kennismakingswandeling door de stad. De hoofdstad Georgetown werd eerder Stabroek genoemd, 
vernoemd naar de opperbewindhebber van de WIC, de heer van Stabroek (Nicolaes Geelvinck). In de tijd dat de 
Nederlandse kolonisten aan de macht waren werd Stabroek meerdere malen bezet door de Britten. De gebieden werden 
uiteindelijk in 1815 aan het Verenigd Koninkrijk overgedragen en in 1831 samengevoegd tot Brits Guyana. Tijdens de 
wandeling zijn nog verwijzingen te vinden naar de Nederlandse periode. Zo heet de grote markt bij de haven Stabroek 
Market en één van de nationale nieuwsbladen in Guyana heet The Stabroek News. Wij overnachten in een toeristen 3-
sterren hotel in Georgetown stad tijdens ons verblijf.  
 
Dag 2 
Vandaag staat het bezoek aan de Kaieteur waterval gepland. Per binnenlandse vlucht vliegt u naar de plek toe. De 
watervallen zijn gelegen in een gebied dat tot natuurreservaat is uitgeroepen; Kaieteur National Park aan de Potaro rivier.  
De grootste val is 226 meter hoog, gemeten van zijn val over de klif. Na aankomst bewonderen we vanaf een aantal 
verschillende plekken de waterval en het neerkletterde watergeweld en maken we korte wandelingen door het  prachtige 
onbewoonde regenwoud. Na ons bezoek aan deze indrukwekkende plek vliegen we weer terug naar Georgetown. In de 
late middag komen we aan. 's Avonds zullen we in een lokaal restaurant dineren en eventueel nog wat sightseeing doen. 
Het programma word verder in overleg met de gids aan uw wensen aangepast. 
 
Dag 3 
Na het ontbijt maken we een uitgebreide wandeling door de stad met bezoekjes aan de Stabroek Market, het museum, 
kathedraal en de rest van de binnenstad waar bijvoorbeeld paard en wagen nog in het dagelijkse straatbeeld te zien is. In 
de middag brengen wij een bezoek aan de zeewering in de stad, The Sea Wall. Deze 280 mijl lange muur beschermt de 
Guyanese kust  tegen de heftige erosie en overstromingen. Voor de avond overleggen wij waar uw voorkeur naar uit gaat. 
De gids kent de leuke plekken in Georgetown waar u een terrasje kunt pikken of lekker kunt eten. 
 
Dag 4 
Vertrek naar Paramaribo. Vandaag staat er een lange  reisdag voor de boeg. We vertrekken met de auto weer richting 
Molson Creek vanwaar het veer terugvaart naar de Surinaamse zijde van de Corantijn rivier. Tegen het begin van de 
avond arriveert u in Paramaribo.  
 
Extra informatie:  
Voor deze tour heeft u een multiple entry visum nodig.  
 
Het bovenstaande programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  

http://www.wwfguianas.org/our_work/areas___land_use_planning/pas_in_guyana/kaieteur_national_park/
http://www.consulaatsuriname.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Avisumkosten&catid=29%3Ainfo-visum&Itemid=30&lang=dutch

