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Frans Guyana-Kourou tour 3 dagen 
 
 
Dag 1 Paramaribo -  Albina  Frans Guyana 
Vertrek om 08.00 uur vanaf de afgesproken locatie. Met de bus via de beroemde brug over de Suriname rivier 
richting Albina. Hier wordt overgestapt in een korjaal voor de oversteek over de Marowijne rivier  naar het stadje 
St. Laurent in Frans Guyana. Om 11 uur vindt de rondleiding plaats over het gevangenis terrein dat bekend is 
geworden door het boek en film Papillon (vlinder). Na een korte pauze vertrekken we naar Kourou. Overnachting 
in een goed toeristenhotel direct aan het strand. zwembad, restaurant, bar, goede kamers met alle voorzieningen 
en ontbijtbuffet. Tennisclub, jachthaven en 18-holes golfbaan nabij het hotel. (logies/ontbijt) 
 
 
Dag 2 Kourou - Duivelseiland 
We vertrekken vroeg om 8.00 per catamaran voor een bezoek aan Duivelseiland, het Franse gevangenkamp 
voor de kust van Frans Guyana. Met de catamaran bezoeken we de drie eilanden voor de kust waaronder het 
duivelseiland. Hier hebben we de tijd om over het eiland te wandelen, te zwemmen of te luieren in de zon. In de 
namiddag terug naar Kourou voor de overnachting (logies/ontbijt) 
 
 
Dag 3 Kourou - Albina - Paramaribo 
Na het ontbijt gaan we naar de lanceerbasis van de Europese Ruimtevaart Organisatie ESA bij Kourou. Bij ESA 
kunnen mee op de rondleiding om meer te weten te komen over de basis (duurt ongeveer 3 uur). Aan het einde 
van de ochtend gaan wij weer richting de Marowijne rivier om de oversteek en de terugreis naar Paramaribo te 
maken. Transfer naar hotel in Paramaribo. 
 

Let op: voor deze trip heeft u een zg. multiple entry visum nodig om Suriname voor de tweede keer binnen te 
reizen.  
Frans Guyana is Frans grondgebied en hier wordt met euro’s betaald.  
Houdt u er rekening mee dat ESA op sommige dagen onvoorzien gesloten is voor bezoekers. Dit is niet altijd op 
voorhand bekend. 

 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.  

 

 
 

 


