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Kids rondreis Suriname 
 

Als Freek in de jungle 
13 dagen/12 overnachtingen 
 
 
Dag tot dag programma:  
 
 
Dag 1 - Aankomst in Suriname 
Bij aankomst op  JA Pengel Airport wordt u door onze chauffeur vanaf de luchthaven per busje naar Appartementen 
Bloemendaal in het plaatsje Groningen gebracht. De rustige omgeving van Groningen is een ideale plek om te 
acclimatiseren. Geniet van de prachtig aangelegde tropische tuin van Bloemendaal of neem samen met de kinderen een 
eerste duik in het verkoelende zwembad.   
 
Dag 2 & 3 - Groningen  
In de koelkast treft u alle ingrediënten voor een uitvoerig “doe het zelf” ontbijt: verse broodjes, thee, koffie, eieren, beleg 
en fruit. De kinderen zullen zich hier naar hartenlust vermaken in het zwembad in de tuin.  
Anoeska, de bedrijfsleidster van Appartementen Bloemendaal,  legt uit wat de mogelijkheden zijn voor eventuele 
uitstapjes. Een aanrader is een boottochtje in de vroege ochtend over de Saramacca rivier. Het vroege opstaan wordt 
beloond door een mysterieuze ochtendnevel boven de rivier en het is daarnaast ook de tijd dat de aapjes en vogels zich 
het beste laten zien. Met een kopje koffie of thee aan boord is dat plezierig wakker worden. Ook zijn er eenvoudige fietsen 
te huur om er eventueel op uit te trekken naar Groningen en een lekkere lunch in een lokale Warung te nuttigen. Volgens 
insiders zijn de beste bakabana’s (gebakken banaan) van Suriname te vinden bij Warung Pireng in Groningen.  Fietsen in 
het donker is wat gevaarlijk omdat men niet aan fietsers gewend is, daarom adviseren wij in de avond de maaltijdservice 
bij het appartementen complex aan.  
 
Dag 4 – via Lelydorp naar Paramaribo 
Vandaag wordt u opgehaald door een privé chauffeur/gids  voor de tour naar de vlindertuin in Lelydorp. Te midden van 
het nauwkeurig nagebootste, idyllische bos met geurige bloemen en tropische vruchten, vliegen de vele soorten 
bontgekleurde tropische vlinders vrolijk om u heen. Ook het insectenmuseum is een bezoekje meer dan waard. Vooral de 
grote torren en spinnen zullen op de kinderen - en ongetwijfeld ook op uzelf - grote indruk maken. Maak ook een 
rondleiding door de kweekfaciliteiten van Neotropical Insects waar een gids alles vertelt over de wonderbaarlijke 
metamorfose van rups tot vlinder. Na dit boeiende en leerzame uitstapje bezoeken we het vogelpark in Lelydorp waar u 
veel kleurrijke vogels uit de Surinaamse jungle van dichtbij kunt bewonderen. Tegen het einde van de middag wordt u 
naar het hotel in Paramaribo gebracht. U verblijft in een familiekamer in het rustig gelegen Residence Inn Hotel.  
 
Dag 5 – Paramaribo 
 
Overdag bent u vrij. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan een van de kleurrijke markten in Paramaribo. Tegen het einde 
van de middag gaat u dolfijnen spotten in de monding van de Commewijne rivier tijdens een heerlijke sunset boottocht. 
 
Dag 6 - Plantages 
Met een privé chauffeur gaat u een halve dag het plantagegebied bezoeken. Bezocht wordt Plantage Peperpot, Fort 
Nieuw Amsterdam en de oude, vervallen suikerplantage Mariënburg.  
De rest van de dag is vrij te besteden.  
 
Dag 7  t/m 10 - Anaula Nature Resort  
In de vroege ochtend vertrekt u met een minibus vanaf uw hotel naar het plaatsje Atjoni. Hier start de  indrukwekkende  
boottocht over de bovenloop van de Surinamerivier. Uw eindpunt is Anaula Nature Resort, gebouwd op een eilandje in de 
Ferullasivallen en gelegen midden in de jungle. U overnacht in comfortabele familie-lodges voorzien van een veranda 
waar u heerlijk kunt luieren en genieten van de prachtige omgeving. Het resort beschikt over een zwembad met 
zonnedek. Ook is er gelegenheid om te zwemmen in de rivier. Ga vooral eens  dobberen in een van de vele natuurlijke 

http://surinameholidays.nl/residence-inn/
http://surinameholidays.nl/anaula-nature-resort/
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jacuzzi's bij de stroomversnellingen. En vergeet ook de hangmatten niet. Voor (kleine) kinderen is er een speeltuin met 
diverse klimtoestellen. Anaula ligt vlakbij het prachtig gelegen marrondorpje Gunsi, bekend om het houtsnijwerk van de 
lokale bewoners. Ook het dorp Nieuw Aurora ligt vlakbij. Hier is een missiepost met o.a. een schooltje en een medische 
post gevestigd. In de dorpen maakt u kennis met de eeuwenoude tradities die de voorouders uit Afrika meenamen. U 
maakt verder verschillende trips per korjaal over de rivier en een boswandeling met uitleg over de flora en fauna van het 
regenwoud.  Op dag 10 vertrekt u weer per korjaal richting Atjoni en wordt u vervolgens per minibus naar Bergendal  Eco 
& Cultural River Resort gebracht.  
 
Dag 10 t/m 13 - Bergendal Resort  
Ook uw tweede jungleverblijf ligt aan de Surinamerivier, maar dan aan benedenloop. Op deze plek is de rivier een stuk 
breder en dieper, ook zijn hier geen echte stroomversnellingen te vinden. Hier verblijft u twee nachten in comfortabele 
lodges met airconditioning. Vanaf het naastgelegen Activity Center kunt u sportieve activiteiten boeken zoals de (kinder) 
Canopy Trail  of een kajaktrip door één van de kreken in de buurt. Ook excursies in de omgeving zijn ter plaatse te 
reserveren, naar bijvoorbeeld het Natuurpark Brownsberg of de historische Jodensavanna. Geen zin in een activiteit? Ga 
dan relaxen op het strand bij het activiteitencentrum of  bij het zwembad op het resort. Het ontbijt, de lunch en het diner 
worden in buffetvorm aangeboden en zijn inbegrepen bij de prijs. De activiteiten zijn facultatief voor vertrek of ter plaatse 
tegen bijbetaling te boeken.  
In de loop van de middag op dag 13 vertrekt u naar de internationale luchthaven voor uw terugreis naar Amsterdam.   
 
 
Inbegrepen bij de prijs: 

 3 overnachtingen in Appartementen Bloemendaal in Groningen, 4-persoons appartement op basis van logies en 
‘doe het zelf ontbijt’ 

 3 overnachtingen in Paramaribo hotel Residence Inn, 4-persoonsfamiliekamer met eigen douche/toilet en airco, 
inclusief ontbijtbuffet  

 3 overnachtingen op Anaula Nature Resort, 4-persoonshuisje met bedden, klamboes en eigen douche 
(verwarmd door zonnepanelen) wastafel en toilet, u verblijf op basis van volpension. Activiteiten ter plaatse zijn 
inbegrepen.  

 3 overnachtingen in Bergendal Resort, 4-persoons A-lodge voorzien van  2 x 2-persoonsbed, klamboe, douche 
(warm water), toilet en airco, u verblijft op basis van volpension.  

 Volpension op de aangegeven dagen, inclusief koffie, thee en water 

 Nederlandssprekende gids tijdens de tours en excursies 

 Alle vervoer en transfers 

 Alle lokale belastingen 

 Uitgebreide informatie voor vertrek 

 Telesur 2 landensimkaart met € 5,00 beltegoed voor goedkoop bellen naar Nederland en in Suriname  

 Extra’s: mini atlas van Suriname en DVD Freeks Wilde Wereld Deel 1 (met opnames uit Suriname) 
 
Bijkomende kosten: 

 Retourvlucht Amsterdam-Paramaribo 

 Overige niet genoemde maaltijden 

 Alcoholische en frisdranken tijdens de trips naar het binnenland 

 Evt. facultatieve excursies en/of upgrades 

 Persoonlijke uitgaven en fooien 

 Reis- en annuleringsverzekering 

 Kosten voor toeristenkaart of visum, informatie via www.consulaatsuriname.nl  

 Reserveringskosten (€ 30,00, eenmalig) 
 
Extra informatie:  

 Bij deze kids rondreis zijn wij uitgegaan van een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen jonger 
dan 12 jaar. Uiteraard zijn andere gezinssamenstellingen mogelijk. De prijs en kamerindeling is dan op 
aanvraag. 

http://surinameholidays.nl/bergendal-resort/
http://surinameholidays.nl/brownsberg-natuurpark/
http://surinameholidays.nl/jodensavanne/
http://www.telesur.nl/
https://www.freekvonk.nl/product/dvd-freeks-wilde-wereld-deel-1/
http://www.consulaatsuriname.nl/

