
Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten:  je	kan	in	groep	reizen.
•		 Hotels:	behalve	in	de	hoofdstad	Paramaribo,	is	er	niet	veel	keuze.	
	 In	de	hoofdstad:	vanaf	120	euro	per	kamer	per	nacht.	Het	binnen-

land,	wat	in	onze	ogen	het	mooiste	is,	is	steeds	op	basis	van	lodges	
waar	elektriciteit	schaars	en	er	geen	warm	water	is.	Alle	locaties	

	 zijn	evenwel	proper	en	charmant.
•		 Ideale reiziger:	interesse	voor	de	verschillende	culturen	van	
	 Suriname	en	een	mooie	tropische	omgeving.	Ook	ideaal	voor	
	 individuele	reizigers.	
•		 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.

  ±	164.000	km2	
	 (=	5	x	België)

 ±	585.000   Surinaamse	dollars	
	 (1	EUR	=	8,75	SRD)

  Nederlands,	Engels,	
	 Pidgin,	Javaans,	
	 Sranantongo	en	Sarnami

 127	V    Internationaal	paspoort	
	 +	toeristenkaart

  Malaria
	 Gele	koorts

Klimaat

Streken

Suriname	is	een	land	van	zonneschijn,	de	zon	schijnt	er	zelfs	in	de	
regentijd.	Volgens	Europese	standaarden	is	Suriname	een	warm	
land,	maar	dankzij	de	koele	noordoosten-zeewind	kent	het	een	
gemiddelde	dagtemperatuur	van	28	°C.	Dit	geldt	ook	voor	het	
binnenland	waar	de	temperatuur	‘s	nachts	kan	dalen	tot	20	°C.	
De	tropische	regentijd	is	van	half	april	tot	en	met	juli	en	een	korte	
regentijd	van	december	tot	en	met	januari.	De	twee	droge	tijden	
zijn	van	augustus	tot	en	met	november	en	van	februari	tot	en		
met	half	april.

In	onze	ogen	zijn	er	twee	excursietoppers	die	Suriname	kenmerken,	
nl.	de	Amerindiaanse	stammen	en	de	Boslandcreolen	(Marrons).	
In	het	dorp	nabij	Palumeu	wonen	ongeveer	200	indianen.	Twee	
stammen,	de	Trio’s	en	Wajana’s,	leven	er	broederlijk	samen	
ondanks	het	taalverschil.	Anderzijds	maakt	Awarradam	deel	uit	
van	het	gebied	‘Langu’	dat	bestaat	uit	acht	dorpen	waarvan	de	
bewoners	afstammelingen	zijn	van	de	Marrons.	
Daarnaast	zijn	er	‘lichtere’	excursies	mogelijk	vanuit	Paramaribo.	
Zoals	Nieuw-Nickerie	en	het	moerasachtige	beheersgebied	Bigi	
Pan	en	Galibi,	maar	dan	voornamelijk	van	februari	tot	en	met	
augustus,	als	de	schildpadden	hun	eitjes	komen	leggen.

Waar de Amerindiaanse 
cultuur de Boslandcreool 
ontmoet 

Suriname is één van de weinige plaatsen ter wereld waar het 
tropische regenwoud nog ongerept is. In het binnenland met 
haar overweldigende natuur met hoogreikende bomen,  
breed stromende rivieren, woeste stroomversnellingen en 
indrukwekkende watervallen, kan je kennismaken met twee 
authentieke culturen: die van de oorspronkelijke inheemse 
bewoners en die van de Boslandcreolen, afstammelingen  
van Afrikaanse slaven. Verder staat het land bekend om zijn 
reuzenschildpadden die er jaarlijks terugkeren om hun eieren 
te leggen. Ook tref je er een unieke smeltkroes van volkeren 
en religies. De ongeveer 585.000 inwoners omvatten niet  
alleen de inheemse bevolking en Marrons, maar ook  
Hindoestanen, Chinezen, Javanen, Creolen en Europeanen. 
Uiteraard maken de gemengde types uit deze multi-etnische 
samenleving deel uit van de Surinaamse bevolking.  
Een moskee pal naast een synagoge toont aan hoe  
vredelievend de Surinamers met elkaar omgaan.  
Kortom: Suriname is een land vol gastvrijheid en warmte.
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Palumeu: boatexcursion in dug-out 
canoe on the river.



 8	kg  Malaria
	 Gele	koorts

 31	EUR	internat.	vlucht   3-5	EUR	

A Suti  
14 nachten

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Paramaribo	
en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.

Dag 2 >	Stadsbezoek	aan	Paramaribo.	Overnachting.

Dag 3 > Volle	dag	bezoek	aan	het	district	Commewijne	
langs	voormalige	koloniale	plantages.		
Overnachting.	(lunch)

Dag 4 (elke maandag) >	Transfer	voor	de	vlucht	naar	
de	airstrip	bij	indianendorp	Palumeu,	waar	de		
Trio-	en	de	Wajana-indianen	leven.	Namiddag:	
bezoek	met	gids	aan	het	dorp.	Kennismaking	met	de	
kunst	en	cultuur	van	deze	Amazonebewoners.	Na	het	
diner	vertelt	de	gids	over	flora,	fauna	en	de	oudste	
bewoners	van	het	Amazonewoud,	de	indianen.		
Verblijf	van	4	overnachtingen	op	basis	van		
volpension	en	excursies	in	de	Palumeu	Jungle	Lodge.	
(volpension)

Dag 5 > Wakker	worden	met	de	roep	van	brulapen.	
Vandaag	maak	je	kennis	met	het	tropisch	regenwoud:	
na	het	ontbijt	per	korjaal	naar	Potihill,	een	granieten	
heuvel.	Tijdens	de	tocht	over	de	Tapanahony-rivier	
en	daarna	de	wandeling,	geeft	de	gids	toelichting	
over	flora	en	fauna.	Hier	leven	veel	vogels:	ara’s	of	
papegaaien	en	toekans,	maar	ook	apen	en	otters.	
Potihill	biedt	een	adembenemend	uitzicht	over	het	
oerwoud.	‘s	Middags	les	in	pijl-en-boog-schieten	
door	een	professional.	Na	het	diner	geeft	de	gids	
toelichting	over	de	geschiedenis	en	leefgewoonten	
van	de	indianen	uit	dit	gebied.	(volpension)

Dag 6 >	In	de	ochtendschemering	drijf	je	per	boot	de	
rivier	af,	in	alle	stilte	beleef	je	het	ontwaken	van	het	
oerwoud.	Na	ontbijt:	per	korjaal	naar	de	Mabuka-
watervallen.	Vandaag	relaxen,	zwemmen	in	de	rivier	
(waterval-massage)	en	luieren	in	de	hangmatten.	
Voor	de	actievelingen	een	boswandeling	door	de	
jungle	met	uitleg	over	bomen,	planten	en	dieren.		
‘s	Avonds	boottocht	met	gids	over	de	rivier,	geniet	
van	de	nachtelijke	oerwoudgeluiden.	(volpension)

Dag 7 >	’s	Ochtends	jungletocht	met	uitleg	van	de	
gids	over	flora	en	fauna	van	het	tropisch	regenwoud.	
‘s	Middags	kan	je	peddelen	in	een	korjaal,	zwemmen,	
of	luieren	in	de	hangmat,	genietend	van	de	rust	en	de	
geluiden	van	het	tropische	regenwoud.	(volpension)

Dag 8 (elke vrijdag) >	´s	Morgens:	bezoek	aan	het	
dorp	met	de	gelegenheid	artisanale	souvenirs	te	
kopen.	Na	de	lunch	aan	boord	van	het	vliegtuigje	dat	
je	naar	de	airstrip	van	Kajana	brengt.	Dan	per	korjaal	
over	de	Gran	Rio	naar	het	eiland	Awarradam	aan	de	
Awarradam-stroomversnelling.		

’s	Middags:	bezoek	aan	stroomversnelling	Peti.	
’s	Avonds:	lezing	over	dit	unieke	gebied	waar	de	
Marrons	oude	West-Afrikaanse	tradities	hebben	
behouden.	Verblijf	van	3	overnachtingen	op	basis		
van	volpension	en	excursies	in	de	Awarradam		
Jungle	Lodge.	(volpension)

Dag 9 >	’s	Morgens:	jungle	walk.	De	gids	geeft	uitleg	
over	bomen	en	planten	en	vertelt	hoe	dieren	aan	
hun	geluiden	en	sporen	herkend	kunnen	worden.	
Na	de	lunch:	bezoek	aan	stroomversnelling	Peti	om	
er	te	zwemmen,	te	peddelen	in	een	korjaal	of	vanuit	
een	hangmat	te	genieten	van	het	uitzicht.	Na	diner	
informatie	over	de	boeiende	aspecten	van	de	lokale	
cultuur.	(volpension)

Dag 10 >	’s	Morgens:	stroomopwaarts	met	de	
korjaal,	een	stille	tocht	om	optimaal	te	genieten	van	
de	jungle	geluiden	en	de	fauna.	Via	het	regenwoud	
terug	naar	het	oord,	beleef	het	echte	junglegevoel!	
’s	Middags:	bezoek	aan	de	lokale	gemeenschap	
met	een	flinke	wandeling	langs	diverse	dorpen	
voor	een	goede	impressie	van	het	dagelijkse	leven	
in	een	Marron-dorp.	Aan	het	einde	is	het	dans-	en	
zangoptreden	een	ware	traktatie.	Terugkeer	naar	de	
lodge.	Na	het	diner	meer	uitleg	van	de	gids	over	de	
culturele	aspecten.	(volpension)

Dag 11 >	’s	Morgensvroeg	kan	je	peddelen	in	
een	korjaal,	zwemmen	of	rustig	genieten	van	de	
jungle.	Of	neem	deel	aan	een	vroege	vaartocht	
zonder	geluid	van	de	motor,	om	extra	te	genieten	
van	het	oerwoud-ontwaken.	Na	de	lunch	nemen	
de	medewerkers	op	traditionele	manier	afscheid.	
Terugkeer	per	korjaal	naar	Kajana	voor	de	vlucht	
naar	Paramaribo.	Onthaal	en	transfer	naar	het	hotel.	
Overnachting.

Dag 12 >	Tour	per	bus	van	Paramaribo	tot	Nickerie.	
Onderweg	veel	bezienswaardigheden,	zoals	de	brug	
over	de	Coppename-rivier	en	het	bedrijf	Staatsolie.	
Korte	stadstour	door	Nieuw	Nickerie.	Overnachting.

Dag 13 >	Boottocht	naar	natuurreservaat	Bigi	Pan.		
’s	Avonds:	terugkeer	naar	Paramaribo.	Overnachting.

Dag 14 >	Vrije	dag.	Overnachting.

Dag 15 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van		
Paramaribo.

Scan	mij voor meer info: Suriname
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Op onze website staan 2 verkorte programma’s  
van deze reis in 10 en 7 nachten.


