
Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten: je	kan	zowel	in	groep	als	met	een	privégids	reizen.
•		 Hotels:	dit	zijn	eerder	lodges.	Ze	zijn	meestal	beperkt	tot	1	per	

streek	(behalve	in	de	hoofdstad).
•		 Ideale reiziger:	avonturiers	die	sterk	geïnteresseerd	zijn	in	de		

natuur.	Want	die	is	hier	adembenemend	mooi.	Er	hangt	wel	een		
stevig	prijskaartje	aan.	Niet	omdat	Guyana	duur	zou	zijn,	maar	
omdat	het	heel	weinig	toerisme	kent.

•		 Foto’s,	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	Of	krijg	je	graag	een	
idee	van	de	programma	en	prijzen?	Ga	naar	www.cosmic.travel

	 Op	de	volgende	pagina	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis		
ter	inspiratie.

  ±	215.000	km2	
	 (=	7	x	België)

 ±	750.000   Guyana	Dollar	
	 (1	EUR	=	244,00	GYD)

 Engels  110V   Internationaal	paspoort   Gele	koorts

Klimaat

Streken

Gemiddelde	temperatuur	van	27	°C.	De	gemiddelde	minimumwaarde	
bedraagt	21	°C,	de	maximale	31	°C.	Praktisch	het	hele	jaar	door	
regenval	en	vochtig,	maar	de	intensiteit	verschilt	per	regio.	Kustregio:	
regenseizoen	van	november	tot	en	met	januari	en	van	mei	tot	en	met	
augustus.	In	het	binnenland:	regenseizoen	van	mei	tot	en	met	augustus	
en	in	december.

Wij	verkiezen	om	het	programma	uitgebreid	te	vermelden	om	zo	een	
beter	zicht	te	krijgen	op	deze	bestemming.	Meer	informatie	vind	je	op	
onze	website.

Land van de vele wateren… 
Daar waar de Caraïben Zuid-Amerika ontmoeten in de  
Atlantische Oceaan, ligt een nauwelijks bekend maar 
ongelooflijk mooi land. Haar onaangeroerde woud leidt naar 
het Amazonebekken. Grote delen van de jungle zijn amper 
verkend en veel rivieren niet eens in kaart gebracht. Die 
maagdelijke rivieren zijn een lust voor iedere sportvisser. 
Ranches en dorpen liggen er verspreid in een landschap 
van bergen en savanne. Beleef de pracht van Guyana als 
ontdekkingsreiziger, op zoek naar fabuleuze watervallen, 
mysterieuze folklore, levendige inheemse cultuur, een rijk 
cultureel erfgoed en een gastvrije (Engels sprekende)  
bevolking die graag zijn traditionele kennis van het regen-
woud met bezoekers deelt. Ook voor natuurliefhebbers is 
Guyana een waar paradijs. Zo zijn er meer dan 800  
vogelsoorten te spotten. Bergbeklimmers kunnen dan weer 
hun hart ophalen op de berg Roraima, die de natuurlijke 
grens vormt tussen Guyana, Venezuela en Brazilië.

Guyana

Kaieteur Falls, Kaieteur National Park, 
combines huge volume of water with 822 
foot drop.
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 9	kg  Gele	koorts  30	USD	internat.	vlucht   5-10	USD	

Guyana Nature Experience 
13 nachten

Dag 1 (za) >	Aankomst	in	Georgetown,	transfer	naar	het	hotel.	
2	overnachtingen.

Dag 2 (zo) >	Vlucht	over	de	rivieren	Demerara	en	Essequibo	en	kilometers	
ongerept	regenwoud,	naar	Kaieteur	Falls	(hoogste	waterval	ter	wereld	en	
vogelliefhebber-paradijs).	Optioneel:	vlucht	naar	de	Braziliaanse	grens	en	
de	Orinduik	Falls	(de	Ireng-rivier	stort	zich	op	het	Jasper-massief).	Op	de	
achtergrond	de	Pakaraima-bergen.	Beleef	één	van	de	mooiste	gebieden	
van	Guyana.

Dag 3 (ma) >	Transfer	en	vlucht	over	het	regenwoud	naar	Annai.	Transfer	
per	4x4	naar	Iwokrama	River	Lodge.	Vrije	namiddag,	of	verkenning	
rondom	de	lodge	met	een	lokale	Ranger.	‘s	Avonds	riviertocht.	Spot	je	
een	kaaiman,	coxboa,	boomkikker	of	poema?	De	nachtvogels	zingen	een	
slaaplied...	2	overnachtingen,	Iwokrama	River	Lodge.	(volpension)

Dag 4 (di) >	Ochtend:	inscheping	voor	vroege-vogel-spotten,	boottocht	
via	de	Essequibo	en	rond	Indian	House	Island.	Na	ontbijt:	tocht	naar		
Turtle	Mountain	voor	een	bergbeklimming	van	bijna	2	uur	met	prachtig	
zicht	over	het	woud.	Spot	bijzondere	vogels	zoals	groene	aracari’s	en		
arenden,	verschillende	aapjes	en	wellicht	een	jaguar!	Hier	groeien		
zeldzame	bomen,	geliefd	om	hun	hardhout.	In	de	koelere	middag:		
boottocht	naar	Kurupukari	Falls	met	Amerindiaanse	petrogliefen		
(afhankelijk	van	waterstand).	Verpozen	op	Michelle	Island	(zicht	over		
de	watervallen).	(volpension)

Dag 5 (wo) >	Na	ontbijt:	transfer	per	4x4	en	bezoek	aan	Iwokrama	Canopy	
Walkway.	Het	Iwokrama-woud	wint	aan	internationale	reputatie	door	
zijn	jaguars	en	vele	vogels.	Deze	route	verbindt	Guyana	met	Brazilië,	toch	
is	verkeer	er	zeldzaam.	Spot	poema’s,	tapirs,	allerlei	soorten	toekans	en	
papegaaien.	Met	onderweg	uitleg	over	de	bomen,	en	de	gebruiken	van	de	
Macushi-cultuur.	2	overnachtingen,	Atta	Rainforest	Lodge.	(volpension)

Dag 6 (do) >	Volle	dag	excursies	in	en	rond	Atta	Rainforest	Lodge,		
observeer	de	lokale	fauna	en	flora.	De	meest	spectaculaire	attractie	is	hier	
de	154	meter	lange	Canopy	Walkway	(loopbrug	op	750	m	van	de	lodge).	
Op	spectaculaire	hoogte	ontdek	je	vele	vogels	en	soms	zelfs	rode	brul-	of	
zwarte	spinapen.	Op	de	open	plaats	rond	de	lodge	kan	je	de	fruitkraai	
spotten.	(volpension)

Dag 7 (vr) >	Vroeg:	ochtend-woudwandeling	met	nachthaviken,	gier-
zwaluwen	en	jodelende	toekans.	De	meest	zeldzame	en	verlegen	dieren	
bespeur	je	bij	het	ochtendgloren!	Na	ontbijt:	reis	per	4x4	naar	Iwokrama-
woud	voor	kleurrijke-vogelobservatie.	Uitleg	over	de	planten	en	hun		
gebruik.	Bezoek	aan	Amerindiaanse	dorpje	Surama.	Warme	ontvangst	

door	lokale	bevolking	en	begeleiding	naar	accommodatie.	Begeleide	
wandeling	door	het	dorp.	Einde	middag:	korte	wandeling	om	woudleven	
en	vogels	te	observeren.	‘s	Avonds:	educatieve	wandeling	met		
wildlife	observatie.	2	overnachtingen,	Surama	Eco	Lodge.	(volpension)

Dag 8 (za) >	Ochtend:	vóór	zonsopgang	op	pad	door	de	savanne,	met	
heerlijke	klim	op	Surama	Mountain.	De	beste	tijd	om	wilde	dieren	te	
observeren.	Ontbijt	met	panoramisch	zicht	over	dorp	en	savanne	tot	aan	
Pakaraima	Mountains.	Terug	naar	het	dorp	voor	lunch	en	lange	wandeling	
door	savanne	en	regenwoud	tot	aan	de	rivier	Burro-Burro.	Boottocht	met	
gids	over	de	Burro-Burro,	observeer	reuzenotters,	tapirs,	tira’s,		
spinaapjes	en	nog	veel	meer	dieren.	(volpension)

Dag 9 (zo) >	Na	ontbijt:	vertrek	per	4x4	naar	Rock	View	Lodge	te	Annai.	
Ontvangst	in	Rupununi	en	Annai.	Met	zijn	tropische	tuinen	en	bloesem-
bomen	lijkt	Rock	View	Lodge	een	oase	in	de	savanne!	Er	leven	veel		
nectar-	en	fruitetende	vogelsoorten.	Overnachting	Rock	View	Lodge.	
(volpension)

Dag 10 (ma) >	Ochtend:	voettocht	naar	de	heuvels	van	Pakaraima	Mountains,		
spot	veel	wilde	dieren	en	vogels.	Adembenemend	panoramisch	zicht	op	
savanne	en	dorpen	bij	zonsopgang.	Transfer	per	4x4	door	de	savanne	en	
de	heuvels	van	Pakaraima	Mountains.	Vanaf	Ginep	Landing	een	tocht	over	
de	Rupununi-rivier	naar	Karanambu	Ranch.	Late	middag:	boottocht	over	
de	rivier	op	zoek	naar	reuzenrivierotters.	Spot	je	op	de	terugreis	de	zwarte	
kaaiman?	2	overnachtingen	in	de	Karanambu	Ranch.	(volpension)	

Dag 11 (di) >	Volle	dag	excursies	in	en	rond	Karanambu	Ranch	op	
ontdekking	naar	het	wildlife.	Bezoek	de	velden	of	paden	langs	de	rivier,	
spot	allerlei	bijzondere	vogelsoorten,	wie	weet	zelfs	de	Agamireiger.	
(volpension)

Dag 12 (wo) >	Ochtendwandeling	op	zoek	naar	de	reuzenmiereneter.		
Na	ontbijt:	ontdekking	van	de	Rupununi-rivier	met	zijn	reuzenotter,	zwarte	
kaaiman	en	vele	vogels.	Tocht	naar	het	Amerindiaans	dorp	Yupukari.		
‘s	Avonds:	tocht	op	de	Rupununi	vanaf	het	Caiman	House	Field	Station.		
Beleef	het	veldwerk	van	de	kaaimanonderzoekers	terwijl	experts	uitleg	
geven	over	de	nachtelijke	oerwoudgeluiden.	Ook	boa’s,	iguana’s,	kikkers		
en	piranha’s	komen	’s	nachts	tevoorschijn.	Overnachting,	Caiman	House.	
(volpension)

Dag 13 (do) >	Ochtend:	bezoek	aan	het	dorp,	maak	kennis	met	het	lokale	
leven,	of	vogelobservatie.	Transfer	voor	de	vlucht	naar	Georgetown.	
Stadstour	in	de	namiddag.	Overnachting.	(lunch)

Dag 14 (vr) >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Georgetown.

Scan	mij voor meer info: Guyana
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