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Surinaamse jungle MTB tour 
 
12-22 november 2018 
 
 
Dag tot dag programma  
 
11 dagen / 9 overnachtingen 
 
 
Dag 1: Korte fietstocht Paramaribo en omgeving (fietsafstand 30 km) 
Deze eerste dag wordt gebruikt om te wennen aan de warmte en om de fietsen voor iedereen op de juiste manier in te 
stellen. We steken de Surinamerivier en verkennen het gebied Commewijne. We brengen een bezoek aan de Plantage 
Peperpot. U vertrekt deze dag na het ontbijt vanuit uw eigen logeeradres waar u ’s middags ook weer terugkomt. 
 
Dag 2: Paramaribo – Moengo (fietsafstand 100 km) 
Na het ontbijt checkt u uit op uw logeeradres en  verlaten we Paramaribo. We  fietsen over de brug het gebeid 
Commewijne in. Vanaf daar gaan we richting Moengo. Het is een lange tocht over het een asfalt weg en uiteraard zullen 
we onderweg meerdere malen stoppen om wat te eten en te drinken. We kamperen op Moengo in tenten in het Stafdorp. 
 
Dag 3: Moengo – Java (fietsafstand 67 km) 
Fietsen van Moengo naar Java over een technisch uitdagend terrein. Dit is een heel inspannende route. Eenmaal 
aangekomen op Java is er de gelegenheid om te zwemmen, uit te rusten en de omgeving te verkennen. 
 
Dag 4: Java – Dubois Hill (fietsafstand 41 km) 
We fietsen van Java naar Dubois Hill. Combinatie van Savanne en bauxiet wegen. Het laatste stuk is een flinke klim naar 
boven maar eenmaal op de top kunnen we genieten van de rust en de prachtige omgeving. We slapen hier in tenten. 
 
Dag 5: Dubois Hill – Afobaka resort (fietsafstand 75 km) 
Het loont de moeite om vandaag op tijd op te staan, vanaf de heuvel is er een prachtige zonsopgang te zien. We breken 
het kamp op en vertrekken na het ontbijt in de richting van Afobaka resort. Eenmaal gesetteld kunnen we tot rust komen 
en afkoelen n de Surinamerivier. We slapen in cabana’s. 
 
Dag 6: Afobaka Resort  
Vandaag verblijven we op het resort. Er kan een kleine wandeling of fietstocht in de omgeving worden gemaakt. Aan het 
eind van de middag wordt er een boottocht op het stuwmeer gemaakt. 
 
Dag 7: Afobaka Resort – Brownsberg (fietsafstand 35 km) 
Vanuit Afobaka Resort fietsen we naar Brownsweg. Daar nemen we de route naar de top van de Brownsberg, het is een 
behoorlijke klim. Eenmaal boven genieten we van het prachtige uitzicht over het Brokopondo Stuwmeer. We slapen in 
tenten. 
 
Dag 8: Brownsberg – Stone Island (fietsafstand 20 km) 
De dag start weer met een mooie zonsopgang op de Brownsberg. Na het ontbijt maken een wandeling in de bosrijke 
omgeving. Hier zijn verschillende watervallen te vinden, waar we even kunnen afkoelen. Na de lunch beginnen we aan de 
spannende afdaling naar Brownsweg. Vanuit daar vervolgen we onze fietstocht naar Stone eiland. We slapen hier in 
huisjes. 
 
Dag 9: Stone Island – Atjoni – Boven Suriname (fietsafstand 80 km) 
We fietsen vanuit Stone eiland naar Atjoni. Een prachtige tocht over asfalt, waar we langs de kostgrondjes komen die 
door de bewoners worden gebruikt om hun gewassen te verbouwen. Per korjaal gaan we naar een marron dorp. De 
fietsen worden op een veilige afgesproken plek achtergelaten. 
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Dag 10: Boven Suriname  
In de ochtend maken we een dorpswandeling. Een gids vertelt over de gebruiken van de bewoners in de dorpen, waar 
men nog in grote mate zelfvoorzienend leeft. De rest van de dag is ter vrije besteding. 
 
Dag 11: Boven Suriname- Atjoni – Paramaribo  
Vroeg in de ochtend varen we terug naar Atjoni. We fietsen terug naar Brownsweg en vervolgen de rit naar Paramaribo 
met de bus. U overnacht  op uw logeeradres. 
 
Surinaamse jungle MTB tour 
 

 Aantal dagen:    11  dagen / 9 overnachtingen 

 Vervoer:    Brownsweg – Paramaribo  per busje 

 Maaltijden:   volpension, incl. koffie, thee en water, vanaf dag 2. Op dag 2 is er geen ontbijt en op  
   dag11 is er geen avondmaaltijd inbegrepen 

 Overnachtingen:  conform programma 

 Begeleiding:   Nederlandssprekende lokale gids.  
 
 
Bijkomende kosten: 

 intercontinentale vluchten 
 huur fietsen (ca. Euro 140,) 
 evt. toeslag voor stoelreserveringen en / of stoelen in de Comfort Zone op de KLM vluchten 
 toeristenkaart of visum voor Suriname, meer informatie op www.consulaatsuriname.nl 
 overnachtingen in Paramaribo voorafgaand en na afloop van de tour 
 overige niet genoemde maaltijden 
 alcoholische- en frisdranken tijdens de meerdaagse trips 
 persoonlijke uitgaven en fooien 
 reis - en annuleringsverzekeringen 
 evt. upgrades en / of facultatieve excursies ter plaatse 

 
 
 

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/
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/onze-reisverzekeringen

