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Kayser Kano Expeditie 

 

Dag 1 
Bij aankomst op JA Pengel airport wordt u opgehaald en naar de stad gebracht.. U verblijft in hotel Eco Resort Inn in 
Paramaribo. (logies/ontbijt.) 

Dag 2 
Vandaag besteden we de hele dag aan de voorbereidingen voor ons vertrek. We kopen de laatste voeding , kapmessen 
en visspullen in, en na deze enerverende dag gaan we met zijn allen nog een keer uitgebreid eten in een goed restaurant 
in Paramaribo alvorens we de volgende dag afreizen voor onze tocht op de Lucie rivier in het hart van het Centraal 
Natuurreservaat Suriname. 
Overnachting Hotel Eco resort Inn, (logies/ontbijt) 

Dag 3 
Vandaag staan we vroeg op en rijden we met onze complete uitrusting naar het vliegveld Zorg & Hoop in Paramaribo. 
Hier vertrekken we met de gehele uitrusting per vliegtuig naar de airstrip van Kayser. Na een prachtige en sensationele 
vlucht over het Surinaamse oerwoud landen we de midden in het oerwoud waar we kamp maken en de nacht 
doorbrengen met op de achtergrond de geluiden van het oerwoud en de watervallen.   
Overnachting in ruime 2 persoons expeditietent, (vol pension) 

Dag 4 t/m 15 
Vandaag beginnen we aan de afdaling van de Lucie rivier. Het eerste deel is een smaller  deel waardoor we de komende 
paar dagen maar weinig kilometers kunnen maken we zullen hier ook veel met touwen moeten werken om de kano’s 
voort te slepen , over land bij de grote stroomversnellingen , of door het water wanneer het ondiep is. De reis voert ons 
verder langs een van de mooiste plekken van het Centraal Natuurreservaat Suriname. Dit reservaat is het grootste 
onbewoonde reservaat ter wereld in zijn soort en herbergt tal van bijzondere planten en dieren waarbij de verschillende 
soorten orchideeën en dieren als de jaguar,  boomboa, reuzenotter en de apenarend wel het meest tot de verbeelding 
spreken. 
Overnachting ruime 2 persoons expeditietent, (vol pension) 

Dag 16 
De reis is beëindigd. Vermoeid maar voldaan genieten we van onze welverdiende rust in dit eerste indianen dorp aan de 
rivier. Hier worden alle belevenissen van deze fascinerende reis nog eens doorgenomen alvorens we het nauwelijks 
ontdekte oerwoud van Suriname met het vliegtuig weer verlaten. Bij terugkomst in Paramaribo keren we terug naar het 
hotel Eco Resort Inn, waar we eindelijk weer in een comfortabel bed zullen slapen.  

Dag 17 
Zwemmen en relaxen of een bezoek aan bruisend Paramaribo in de avond met zijn allen uitgebreid eten in de stad.  
Overnachting Hotel Eco Resort Inn, (logies/ontbijt) 

Dag 18 
Transfer naar vliegveld JA Pengel Airport, en vertrek naar Amsterdam. 

http://surinameholidays.nl/eco-resort-inn/
http://surinameholidays.nl/centraal-suriname-natuurreservaat/
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VEELGESTELDE VRAGEN 

HOE IS HET WEER ? 
De expeditie wordt buiten de grote regentijd gemaakt. Omdat deze reis over de rivieren wordt gemaakt, staat er altijd een 
heerlijke verkoelende wind. Door de wind merkt u niet hoe fel de zon is. Een goede bescherming tegen de zon is vereist, 
neem een goede zonnebrandcrème mee met hoge factor (min. 30), draag eventueel UV-werende kleding en in ieder 
geval een hoofddeksel.   

IS HET EEN ZWARE TOCHT? 
Dit is een middelzware tocht waarbij een goede basis conditie en een goede gezondheid vereist zijn. 
Het is geen race, en het is de bedoeling om op een actieve manier te genieten van deze bijzondere omgeving. 

KAN IK ZONDER ERVARING MEE? 
Kanoervaring is gewenst op deze reis maar wij vinden het veel belangrijker dat de deelnemers  over een flexibele 
instelling en teamgeest beschikken. Dit is een reis door een ruig en totaal onbewoond natuurgebied waar de kans bestaat 
dat als gevolg van lokale omstandigheden afgeweken moet worden van de vooraf geplande route e.d. Ook kan het wel 
eens voorkomen dat we niet op plek a maar op plek b de tent opzetten of ergens langer blijven omdat het weer het niet 
toe laat om verder te varen, dit is dan ook de reden dat we extra dagen in deze reis inplannen. Wij adviseren reizigers 
zonder kano ervaring vooraf een paar keer een kano te huren om zo enige ervaring op te doen. Er gaat tijdens deze reis 
zeer ervaren begeleiding mee die de groep tijdens de reis met raad en daad bijstaat. 

GEVAARLIJKE DIEREN 
In principe komt u geen gevaarlijke dieren tegen. Wij reizen via het water en overnachten waar mogelijk op de rotsen bij 
de rivier. In jungle is de jaguar het grootste roofdier. Jaguars zijn erg schuw en de kans dat wij een jaguar tegenkomen is 
vrij klein en niet gevaarlijk. In de schemering kunnen we last hebben van muggen maar dit zijn er relatief weinig. Draag 
tijdens ochtend- en avond schemering lange mouwen en gebruik een anti muggenmiddel met Deet ter bescherming. 

MOET IK SPECIALE UITRUSTING KOPEN? 
Het grootste deel van de uitrusting wordt door Travel4Pros ter beschikking gesteld. Zodra u  hier vragen over heeft, neem 
dan contact met ons op. Een uitgebreide paklijst ontvangt u bij boeking. 

IS ER EEN LEEFTIJDSGRENS? 
In principe hanteren wij voor deze reis een leeftijdsgrens vanaf 18 jaar. 

INBEGREPEN:  
Alle transfers + Nederlandstalige reisbegeleiding + Huur boot + Overnachtingen in 2 persoons tent. + Alle maaltijden 
tijdens de reis + Alle groeps kampeer/ expeditie uitrusting + sateliettelefoon + kano/kano uitrusting + hotelovernachtingen 
+ twee binnenlandse charter vluchten. 

NIET INBEGREPEN: 
Intercontinentale vluchten, reis- en annuleringsverzekering, lunch en diner in Paramaribo, persoonlijke uitgaven 

AANTAL DEELNEMERS:  
minimaal 6, maximaal 8 

BEGELEIDING:  
1 Nederlands sprekende gids, ( + 1 extra gids bij 8 pers) 

WAT NEEM IK MEE? 
Een uitgebreide paklijst wordt bij boeking verstrekt 


