
Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten:	je	kan	met	een	huurwagen	reizen.	Private	diensten	en	groepsdiensten	zijn	wel	mogelijk.
•		 Hotels: bijna	alle	hotels	zijn	van	een	standaardkwaliteit.
•		 Ideale reiziger:	Frans	Guyana	is	ideaal	voor	individuele	reizigers	die	een	fysiek	lichtere,	maar	mooi	

gevarieerde	reis	willen,	met	de	vrijheid	van	een	huurwagen.	
•		 Foto’s,	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	Of	krijg	je	graag	een	idee	van	de	programma’s	en	

prijzen?	Ga	naar	www.cosmic.travel
	 Op	de	volgende	pagina	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	86.000	km2	
	 (=	3	x	België)

 ±	250.000   Euro  Frans,	Engels  220V   Internationaal	paspoort   Gele	koorts

Klimaat
Een	typisch	tropisch	klimaat	met		
gemiddelde	temperaturen	van	27	°C	die,	
afhankelijk	van	de	seizoenen,	kunnen	
oplopen	tot	een	heel	stuk	in	de	30	°C.	
Het	regenseizoen	duurt	van	januari	tot	
half	juli,	met	een	drogere	onderbreking	
van	februari	tot	half	april.	Het	droog-
seizoen	loopt	van	half	juli	tot	december.

Smeltkroes van culturen op een groen tapi jt 
De hoofdplaats Cayenne trekt de aandacht van elke bezoeker met haar creoolse architectuur, versmolten met Frans koloniale 
kenmerken. Kourou is dan weer bekend om haar Centre Spatial Guyanais en verleidt je met oude wijken vol mooie koloniale 
gebouwen en moderne structuren. Het strand van deze stad kijkt uit over de Atlantische Oceaan. Van daaruit zie je bij helder 
weer les Îles du Salut (Saint Joseph, Royale en du Diable), drie eilanden die heel belangrijk zijn geweest voor de Fransen. Op één 
van deze eilanden werden tijdens de 19de eeuw politieke gevangenen opgesloten. Een verhaal dat wereldberoemd werd dankzij 
het boek Papillon en de gelijknamige film. Maar Guyana, dat is ook 80.000 km² oerwoud, stranden, en de beschermde natuur van 
het enorme nationale park. En ook de bevolking van Guyana is erg divers: Amerikaanse Indianen, Creolen, Hmongs, Chinezen 
… Kortom: Guyana is een mix van volkeren met een rijkdom aan ambachten, kunsten en gastronomie. Ontdek ook de koloniale 
geschiedenis van dit bijzondere land met zijn avontuurlijke karakter.

Frans Guyana



 10	kg  Gele	koorts  31	USD	internat.	vlucht   /	

Klimaat

La Guyane française  
10 nachten

Dag 1 (vr) > Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Cayenne	en	assistentie	bij	het	afhalen	van	de	
huurwagen.	Hier	word	je	het	programma	overhandigd,	samen	met	je	reisboekje.	
Rit	naar	het	hotel.	Overnachting	in	Cayenne.

Dag 2 (za) >	Vrije	ochtend	om	Cayenne	en	de	markt	te	bezoeken.	Vertrek	met	de	huurwagen	en	
inscheping	voor	een	boottocht	door	het	Kaw-moeras	om	er	de	fauna	te	ontdekken	(15u30-9u.).	
Langzame	vaartocht	over	de	moerassen,	met	een	halte	in	het	dorpje	Kaw.	
Bij	het	vallen	van	de	avond:	zoektocht	naar	kaaimannen	in	de	moerassen.	
Overnachting	aan	boord	in	hangmatten.	(diner)

Dag 3 (zo) >	Ontscheping	en	met	de	huurwagen	vertrek	naar	het	dorp	H’Mong	de	Cacao.	In	de	
voormiddag:	vrij	bezoek	aan	het	dorp	en	de	markt	(vrije	bezoeken,	niet	inbegrepen).	Laat	je	
meevoeren	door	dit	wonderlijke	landschap	en	ontdek	de	zongebruinde	Aziatische	gezichten,	velden,	
paradijsvogels	en	bloemen	…	en	de	gebruiken	en	lokale	ambachten,	zoals	de	kleurige	borduurwerken.	
In	de	namiddag:	vrij	bezoek	aan	het	dierenpark	van	Montsinery	(toegangsgeld	inbegrepen).	
Dat	telt	450	dieren	en	is	goed	voor	een	pedagogische	wandeling	door	de	tropische	serre	en	een	
miniboerderij.	Einde	van	de	namiddag:	rit	naar	Kourou.	Overnachting	in	Kourou.

Dag 4 (ma) >	Bezoek	aan	het	Centre	Spatial	Guyanais	(begeleid)	en	vrij	bezoek	aan	het	
Ruimtevaartmuseum	(toegangsgeld	inbegrepen).	Treed	binnen	in	de	wereld	van	de	technologie:	
onder	begeleiding	van	ervaren	gidsen	neem	je	plaats	in	het	controlecentrum	voor	een	presentatie	
en	een	bezoek	aan	de	verschillende	ruimtevaartinstallaties.	Vertrek	met	de	huurwagen	naar	het	
Amerindiaanse	dorpje	Awala	Yalimapo,	met	mogelijkheid	om	onderweg	tal	van	kustplaatsjes	te	
bezoeken.	Overnachting	in	Mana.	
Tijdens	het	seizoen	(van	maart	tot	en	met	juli)	is	het	mogelijk	om	het	broeden	van	de	
Luth-schildpadden	mee	te	maken	op	het	strand	van	Awala	Yalimapo.

Dag 5 (di) >	Mogelijkheid	om	St.	Laurent	du	Maroni	te	bezoeken.	Terugkeer	met	de	huurwagen	
naar	Kourou.	Overnachting	in	Kourou.

Dag 6 (wo) >	Bootexcursie	(per	catamaran)	naar	de	eilandengroep	les	Îles	du	Salut.	Ga	op	
ontdekking	naar	wat	ooit	een	beroemde	strafkolonie	was.	Bezoek	met	gids	aan	Île	Royale.	Na	de	
lunch:	boottocht	naar	Île	St.	Joseph,	met	vrije	tijd	om	de	strafcellen	te	bezichtigen.	Neem	gerust	een	
duik	op	het	schelpenstrand.	Einde	namiddag:	terugkeer	naar	Kourou.	Rit	met	de	huurwagen	naar	
Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)

Dag 7 (do) >	Tocht	naar	Marina	de	Degrad	des	Cannes	voor	een	boottochtje	naar	Îlet	La	Mère,	
het	apeneiland.	Dat	maakt	deel	uit	van	een	groep	van	6	eilandjes,	die	een	uitzonderlijk	geologisch	
en	bijzonder	beschermd	erfgoed	langs	de	Amazonische	kust	vormen.	Van	deze	eilandengroep	was	
alleen	het	eilandje	La	Mère	ooit	bewoond.	Nu	leven	hier	apen:	de	saimiris,	die	u	bij	aankomst	zullen	
verwelkomen.	Terugkeer	per	boot	en	auto	naar	Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.

Dag 8 (vr) >	Afspraak	in	Roura	voor	een	trage	kanotocht	over	de	kreek	Gabriel,	met	observatie	van	
fauna	en	flora.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)

Dag 9 (za) >	Rit	naar	Kourou	en	afspraak	in	het	kamp	van	Maripas	op	de	weg	naar	Degrad	Saramaca.	
Kanotocht	van	een	uur,	en	installatie	in	het	kamp.	Gedurende	de	2	volgende	dagen	worden	vele	
activiteiten	aangeboden:	kajakken,	vissen,	woudtochten,	planten	plukken,	manden	vlechten	…	
Overnachting	in	hangmatten.	(diner)

Dag 10 (zo) >	Voortzetting	van	de	activiteiten.	Namiddag:	terugkeer	naar	Degrad	Saramaca	en	rit	
naar	Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)	

Dag 11 (ma) >	Vrije	dag.	In	de	late	namiddag:	aflevering	van	de	huurwagen	aan	de	luchthaven	
van	Cayenne.

Scan	mij voor meer info: Frans Guyana

Fr
an

s 
G

uy
an

a

41

View from Ile Royale.
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