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8  dagen ATB avontuur 
 
 
Een ware uitdaging om met de mountainbike het binnenland van Suriname te verkennen! We fietsen door het 
savannegebied en over bauxietwegen. De tocht bestaat uit 5 etappes van in totaal 300 km lang. In het programma 
zit er ook  boottrip Apoera naar Nickerie en een bezoek aan het waterrijke vogelnatuurgebied Bigipan met 
overnachting. De etappes variëren van 60 tot 75 km en verschillen enigszins in zwaarte. 
 

Programma 

Gedurende 8 dagen worden we begeleid door een team bestaande uit een ervaren gids, een volgauto en eventueel een 
technicus. De gids zal met ons meefietsen en begeleiden en ons informeren over het natuurschoon dat we onderweg 
tegenkomen. De chauffeur die de bagage vervoert, heeft proviand, kookgerei, tenten, matjes en hangmatten aan boord 
en is verantwoordelijk voor de verzorging tijdens de stops. De technicus heeft reservemateriaal en gereedschap bij zich 
en zorgt ervoor dat de mountainbikes in goede conditie blijven. 

De overnachtingen zijn deels in bivakkampen langs kreken/rivieren waar we ons kunnen wassen en ontspannen, en deels 
in logeergebouwen. In de bivakkampen slapen we in tenten of hangmatten van de organisatie. De logeergebouwen staan 
in Kleine Falawatra en  te Blanche Marie.    

Onderweg is er veel te zien. Flora en fauna in alle verscheidenheid: vogels, insecten, reptielen en zoogdieren in allerlei 
varianten. En wie weet vindt er een ontmoeting met een jaguar plaats. We gaan ook meehelpen vis te vangen voor ons 
avondmaal.  

 Begeleiding: Nederlandssprekende gids met fiets/ ATB ervaring  

 Extra informatie: deze trip is geschikt voor geoefende ATB fietsers met een redelijk goede conditie en een flink 
portie doorzettingsvermogen.  

 Extra mee te nemen: fietsbroek, evt. klikschoenen en eigen – pedalen, zg. Camelbag voor watervoorraad  
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Dag 1:  Paramaribo – Witagron 
 Activiteit:  Een korte tour om te acclimatiseren  

Fietsafstand:  40 km 
Inclusief:  lunch en diner 
Overnachting:  in overdekte hut in tenten te Witagron 
 

Dag 2: Witagron – Kleine Falawatra 
Activiteit:  Een pittige fietsdag met veel heuvels. We eindigen bij Kleine Falawatra 
Fietsafstand:  74 km 
Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 

 Overnachting:  in  logeergebouw met bedden 
 
Dag 3: Kleine Falawatra – Blanche Marie 
 Activiteit:  dwars door de jungle tot Blanche Marie. 

Fietsafstand:  64 km 
 Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 
 Overnachting:  in overdekte hut in tenten of hangmat 
 
Dag 4:  Blanche Marie – Matapi kreek 

Activiteit:  We fietsen over een van de verlaten jungle wegen van West - Suriname.  
Fietsafstand:  64 km 
Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 

 Overnachting:  in tenten langs de weg 
 
Dag 5: Matapi - Apoera 

Activiteit:  De laatste fiets etappe naar bewoond gebied. 
Fietsafstand:  67 km 
Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 

 Overnachting:  in tenten langs de Corantijn rivier 
 
Dag 6:  Apoera – Nieuw Nickerie 

Activiteit:  We gaan met de boot naar Nieuw Nickerie, aan de monding van de Corantijn Rivier 
Fietsafstand:  n.v.t. 
Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 
Overnachting:  hotel Regency in Nickerie 

 
Dag 7: Nickerie - Bigipan 

Activiteit:  Boottocht naar Bigi Pan Natuurreservaat 
Fietsafstand:  n.v.t. 
Inclusief:  ontbijt, lunch en diner 
Overnachting:  in hangmatten op het Bigi Pan meer 

 
Dag 8: Nickerie - Paramaribo 

Activiteit:   Vertrek met de bus richting Paramaribo  
Inclusief   ontbijt en lunch  

 


