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Fietsen, Natuur en Cultuur 

21 dagen / 19 overnachtingen  

Al fietsend ontdekt u het koloniale Suriname van weleer. Op de fiets komt u heel gemakkelijk in contact met de lokale 
bevolking. Wij zorgen voor een betrouwbare huurfiets, type fitnessbike, Cannondale met 27 versnellingen, voorzien van 
een  bagagedrager. Voor uw bagage neemt u uw eigen fietstassen mee (eventueel ook te huur). Om onderweg niets te 
missen krijgt u routeboekjes vol tips en een goede kaart mee.  
Na een kort verblijf in Paramaribo – om even te acclimatiseren en alvast de eerste Surinaamse sfeer te proeven – gaat u 
op pad. Uw eerste bestemming is Nieuw Amsterdam, gelegen aan de overzijde van de Suriname rivier. Op uw vrije dag 
kunt u vanuit hier diverse interessante plekken bezoeken, zoals Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam, plantage 
Frederiksdorp, koffieplantage Katwijk en de oude suikerfabriek bij Mariënburg. Uw fietstocht gaat verder naar Meerzorg. 
Vanaf hier kunt u onder meer een bezoek brengen aan Plantage Peperpot en de WNF nature trail. Na twee nachten 
steekt u de Suriname rivier weer over en fietst u naar Boxel. Na twee overnachtingen in deze gastvrije omgeving fietst u 
verder door het polderlandschap via Hamburg naar Groningen. Daar verblijft u drie nachten in een oase van rust. Ook in 
deze omgeving valt veel te ontdekken. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het luiaarden opvangcentrum van Green 
Heritage Fund Suriname. Vergeet niet de lekkerste gebakken bananen van Suriname te proeven, die kunt u vinden bij 
warung Pireng in Groningen.  
Na dit fietsavontuur gaat u op ontdekking in het Surinaamse binnenland. De 5-daagse tocht naar de Boven Suriname 
rivier brengt u naar het leefgebied van de Saramaccaanse marrons. Onder begeleiding van een lokale gids vaart u per 
korjaal van dorp naar dorp, onderweg verschillende stroomversnellingen passerend. U bezoekt lokale dorpen en leert van 
de gids meer over de planten en struiken die in de jungle groeien. Ter afsluiting brengt u de laatste twee nachten door in 
Palulu Paradise, hier kunt u tot rust komen van de enerverende tocht door het binnenland aan de junglekreek. 

Dag-tot-dag programma 

dag no weekdag Dag tot dag schema Overnachtingsplaats 

1 zaterdag Amsterdam - Paramaribo met KLM  Holland Lodge 

2 zondag Paramaribo - vrije dag  Holland Lodge 

3 maandag fietsen ophalen / fietsen naar Commewijne district  Het Bastion 

4 dinsdag vrije dag / omgeving verkennen  Het Bastion 

5 woensdag fietsen naar Meerzorg Sutopia Appartementen 

6 donderdag vrije dag / omgeving verkennen  Sutopia Appartementen 

7 vrijdag fietsen van Meerzorg naar Boxel  Guesthouse La Ressource 

8 zaterdag vrije dag / omgeving verkennen  Guesthouse La Ressource 

9 zondag fietsen van Boxel naar Groningen  Appartementen Bloemendaal  

10 maandag vrije dag / omgeving verkennen  Appartementen Bloemendaal  

11 dinsdag vrije dag / omgeving verkennen  Appartementen Bloemendaal  

12 woensdag terugfietsen naar Paramaribo  Holland Lodge 

13 donderdag Paramaribo - vrije dag  Holland Lodge 

14 vrijdag lodgehopping Bovensuriname  lodges onderweg 

15 zaterdag lodgehopping Bovensuriname  lodges onderweg 

16 zondag lodgehopping Bovensuriname  lodges onderweg 

17 maandag lodgehopping Bovensuriname  lodges onderweg 

18 dinsdag lodgehopping Bovensuriname  Palulu Paradise 

19 woensdag vrije dag op Palulu Palulu Paradise 

20 donderdag terugvlucht Paramaribo - Amsterdam met KLM  
 21 vrijdag aankomst in Amsterdam  
 

https://www.wnf.nl/over-wnf/nationale-postcode-loterij/project-peperpot.htm
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Inbegrepen bij de reissom: 

 retourvlucht Amsterdam-Paramaribo met KLM, Economy class 

 4 overnachtingen in Holland Lodge / Paramaribo, in een 2-persoonskamer met eigen douche/toilet , incl. 
ontbijtbuffet 

 2 overnachtingen in Het Bastion / Nieuw Amsterdam, in een 2-persoonskamer met airco en eigen sanitair, incl. 
ontbijt 

 2 overnachtingen in Sutopia Appartementen  / Meerzorg, in een 2-persoonsappartement met eigen sanitair, 
inclusief ontbijt 

 2 overnachtingen in Guesthouse La Ressource / Boxel, in een 2-persoonskamer met eigen sanitair, incl. ontbijt 

 3 overnachtingen in Appartementen Bloemendaal / Groningen, in een 2-persoonsappartement met eigen sanitair, 
inclusief ‘doe het zelf’ontbijt.  

 4 overnachtingen op verschillende plekken aan de Boven Suriname rivier, in eenvoudige, authentieke hutjes met 
bedden en klamboes en zeer basic (gedeeld) sanitair (koud water). Op basis van volpension, inclusief koffie, 
thee en water. Onder begeleiding van een Nederlandssprekende gids en vervoer vanaf  Paramaribo per  
bus/korjaal, op de terugweg wordt u op Palulu Paradise afgezet. 

 2 overnachtingen in Palulu Paradise / Berlijn, naar keuze in een koepeltentje met matras in een eigen 
kampeerhut  of in een gastenkamer in een van de lodges (bed/klamboe),  gedeelde douche/toilet (koud water), 
op basis van volpension, inclusief koffie, thee en water 

 10 dagen fietshuur Cannondale fitness bike met 27 versnellingen met bagagedrager 

 lokale belastingen 

 informatiepakket,  boekjes met fietsroute suggesties en geplastificeerde kaart van Suriname 

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

 

Bijkomende kosten: 

 overige niet genoemde maaltijden 

 alcoholische en frisdranken tijdens de lodgehopping trip en het verblijf op Palulu Paradise 

 1-persoonskamertoeslag 

 KLM toeslagen voor de vluchten (bv. voor hogere tarieven in vakantieperiodes en hoogseizoen) 

 evt. toeslag voor stoelreserveringen voor vertrek en / of een stoel in de Comfort Zone op de vluchten van KLM 

 persoonlijke uitgaven en fooien 

 reis- en annuleringsverzekering 

 borg voor de fiets (€ 50,-) en eventuele huur fietstassen 

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

 reserveringskosten 

 

http://www.telesur.nl/
https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/select_your_seat.htm
https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/ici_seat_choice.htm
http://www.consulaatsuriname.nl/

