
Gezinsreis 

Deze 20-daagse reis hebben we samengesteld voor een gezin met 2 kinderen : 

een zoon van 11 en een dochter van 13 jaar. Kosten :  € 1857,- p.p. 

Dit schreven onze gasten over deze reis :  

“Wij zijn in augustus met 2 kinderen van 11 en 13 jaar naar Suriname geweest en wij 

vonden het fantastisch, mooi, avontuurlijk en indrukwekkend! Een land vol geschiedenis en 

aardige mensen. Door Edward en Marijke hebben we een zorgeloze en zeer gevarieerde 

vakantie gehad, boden ze maar meer landen aan! We hopen dat er meer mensen in de 

toekomst naar Suriname op vakantie zullen gaan want het land verdient het om bezocht 

te worden.” 

Dag 1 : Aankomst in Suriname :  

Bij aankomst op de luchthaven van Suriname, de 

Johan Adolf Pengel International Airport, staat Erwin 

onze chauffeur klaar om je naar jouw accommodatie in 

Paramaribo te brengen. Erwin kun je onderweg van 

alles vragen, hij vertel graag.  Mocht je nog langs een 

afhaal Chinees willen gaan of wat geld willen pinnen, 

dat kan allemaal. Je wordt opgevangen door gastvrouw Marita van het kleine, 

gezellige guesthouse Downtown Oasis. Dit guesthouse ligt midden in de stad in een 

leuk straatje. Hier kun je heerlijk bijkomen van je reis  

 

Dag 2 : Stadstour 

Na een heerlijk ontbijt komt onze gids Sharaf je ophalen voor een 

lekker fietstochtje door de stad. Deze citytour brengt je langs de 

prachtige historische locaties van de  stad waarbij je langs de 

grootste volledig uit hout bestaande Kathedraal komt, maar ook 

langs het onaghankelijkheidsplein en de Synagoge gaat. Fietsen 

vinden de kinderen vaak erg leuk.  

 

Dag 3 en 4 : Fietsen door de plantages 

Na een stevig ontbijt loop je naar de fietsverhuur waar 

de fietsen voor je klaarstaan. (kinderfietsen, zitjes of 

aanhangfietsen zijn verkrijgbaar). Je krijgt een 

routeboekje mee. Je fietst 2 dagen door de plantages 

waarbij je de eerste dag door plantage  Peperpot fietst 

waar veel vogels en apen gezien worden. Na 

Peperpot fiets je verder langs woonwijken van 

Hindoestanen en Javanen naar Fort Nieuw 

Amsterdam, daar is een openluchtmuseum dat je kunt bezoeken. Hier is een 4 



persoons appartement voor je geboekt bij “Bastion”.  De volgende dag fiets je naar 

plantage Mariënburg, dir is een oude suikerplantage, hier neem je de boot naar 

plantage “Frederiksdorp”. Hier kun je een drankje nuttigen en vervolgens fiets je 

terug via Mariënburg naar Nieuw-Amsterdam waar je de boot terug neemt naar 

Paramaribo. Je komt terug bij guesthouse Downtown Oasis waar je een frisse duik 

kunt nemen. 

Dag 5 : Vogelreservaat : Nickerie, prachtige vogels en een modderbad 

We verlaten Paramaribo en rijden naar het westen, naar de 

tweede stad van Suriname : Nieuw Nickerie. Onderweg rijd 

je langs de uitgestrekte  rijstpolders en via het cocos-district 

Coronie met wuivende palmen langs de weg, kom je aan in 

Nickerie : een overwegend Hindoestaans stadje met 

ongeveer 8000 inwoners. We gaan vogelspotten in het 

natuurreservaat :  Bigi Pan. We stappen over in een boot en varen het Mangrovebos 

in. Hier is een enorme diversiteit aan vogels die hier komen rusten tijdens hun 

trektocht. Veel steltlopers, reigers, maar ook roofvogels en spechten voelen zich hier 

helemaal thuis. Met wat geluk kom je ook rode ibissen tegen die door het eten van 

krabbetjes en garnalen prachtig donkerrood van kleur zijn. Regelmatig worden er ook 

kleine kaaimannen gespot. Je verblijft hier in het reservaat 

Bigi Pan in een echte vissershut OP het water !  Geniet 

van de ondergaande zon !  

Hier zul je wakker worden zoals je nergens wakker wordt, 

op het water, met veel vogels en natuur om je heen !  

 

Dag 6,7,8 : Naar Groningen ! 

De volgende dag nemen we (voor wie wil) een heus 

modderbad in de natuur (heel goed voor je huid !)  en 

genieten we verder van het reservaat. Na de lunch 

vertrekken we naar het kleinschalige sympathieke 

appartementencomplex “Bloemendaal”, vlakbij 

Groningen. Hier wacht de zorgzame gastvrouw 

Anoeska je op met een heerlijke maaltijd. Je verblijft 

hier 2 nachten in één van de 8 houten appartementen 

op palen. Alle ingrediënten voor het ontbijt 

heeft Anoeska al voor je klaargelegd in de  

koelkast. Hier kun je heerlijk bijkomen in het 

zwembad. De  invulling van je verblijf kun je 

ter plekke bepalen, mogelijkheden zat : je kunt 

een “picknick-vaartochtje” maken met de Pikin 

Gudu, de boot van 

schipper Harry, je kunt gaan fietsen in Groningen of naar 

het  luiaardopvangcentrum dat nabij gelegen is. Op dag 8 



staat de chauffeur voor je klaar om je terug te brengen naar Downtown Oasis in  

Paramaribo. 

 

Dag 9,10 : Coesewijne kanotour 

Na je ontbijt vertrek je om 2 dagen compleet de 

natuur in te gaan. Je  vaart overdag in een kano, 

je bereidt je maaltijd in het bos, langs de rivier èn 

je overnacht in een hangmat omringd door 

bosgeluiden ! Dit is een echt avontuur waarbij je 

helemaal  ondergedompeld wordt in de prachtige 

natuur van Suriname. Natuurlijk is de kans groot 

dat hier veel dieren gespot gaan worden ! Aan 

het eind van dag 10 wordt je bij je verblijf afgezet.  

 

Dag 11,12 : Brulapen en watervallen bij Brownsberg-Ston island 

Het Brownsberg natuurreservaat dat we gaan bezoeken, ligt op 

ongeveer drie uur rijden van Paramaribo. Dit natuurreservaat 

maakt deel uit van het Amazonegebied waar niet gejaagd wordt, er 

is ook geen bewoning op de Brownsberg waardoor het een 

bijzonder gebied gebleven is. In de vrije natuur zien we behalve 

verschillende diersoorten ook tal van bijzondere bomen en 

planten. 

De gids vertelt onderweg het verhaal van energie- en 

bauxietwinning en het verhaal van de transmigratiedorpen die je 

passeert. Maar de gids heeft natuurlijk ook veel verhalen over de dieren die hier 

leven. Na een wandeling de berg af, wacht een verkoelende waterval op je, een 

heerlijke natuurlijke douche. Vervolgens loop je weer 

omhoog.  

Na een leuke, actieve dag op Brownsberg rijden we 

naar Stone Island waar we overnachten in een lodge. 

Op Stone Island kun je gaan zwemmen, mooie 

wandelingen maken of lekker relaxen in een hangmat. 

Tijdens deze tour maken we ook een prachtige 

vaartocht op het stuwmeer. 

Dag 13,14,15,16 :  Knini Paati – op bezoek bij de Marrons in de jungle 

’s Ochtends, na het ontbijt trekken we vanuit Stone Islanverder het binnenland in. We 

worden opgepikt om naar Knini Paati te gaan. We wijden verder met de bus tot waar 

de weg letterlijk ophoudt en we moeten overstappen in een korjaal. We varen de 

Boven-Suriname rivier op, het bos in, naar Knini Paati. 



Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen zijn 

er comfortabele familie lodges.   

Lokale gidsen laten je kennismaken met de 

leefwijze in de jungle van Boven-Suriname.  De 

Saramaccaners leven hier al honderden jaren in 

harmonie met elkaar en de natuur. De vele 

tradities en gebruiken zijn hierbij bewaard 

gebleven ondanks de intrede van moderne voorzieningen.   

We varen met een korjaal over de rivier, we maken leuke boswandelingen waarbij de 

gids vertelt over de medicinale werking van diverse planten en je wijst op de 

aanwezigheid van wilde dieren. Ook is er genoeg tijd om te relaxen en te zwemmen 

in het zwembad of de rivier.  

Op de laatste dag vertrekken we na de warme lunch richting Paramaribo maar we 

stoppen eerst voor een verblijf van 2 nachten bij Berg en Dal. 

Dag 17,18  : Berg en Dal, bijkomen in luxe  

Hier worden we wakker in een luxe 4-persoons lodge. 

De komende 2 dagen zijn we bij Berg-en-Dal. Het resort 

Berg-en-Dal bevindt zich in de natuurlijke omgeving van 

het tropisch regenwoud en biedt een prachtig 

rivieruitzicht waardoor je volop kunt genieten van de 

rust en de vreedzame sfeer. Hier kun je lekker een duik 

nemen in het 

zwembad of juist een 

wandeling maken door een lokaal dorp, kanovaren 

of met een zipline de rivier over zweven !  

In alle rust kun je bijkomen van de trip naar het 

binnenland. Er staat niks op het programma, je kunt 

dit zelf ter plekke helemaal invullen. Het 

bijbehorende activity-centre is erg leuk voor de kinderen.  

Dag 19 : Terug naar Paramaribo 

Vandaag verlaten we Berg en Dal en vertrekken we naar Paramaribo. Er is een 

speciale bus die vanuit Berg en Dal rechtstreeks naar Paramaribo rijdt en ons afzet 

bij ons guesthouse. De rest van de dag zullen we bijkomen, nog wat souveniertjes 

kopen en de tas inpakken want morgen is helaas alweer de terugvlucht. 

Dag 20 : Retour Amsterdam 

Vandaag brengt onze chauffeur je terug naar Zanderij. 

Hij zal keurig op tijd klaarstaan om jullie naar het 

internationale vliegveld te brengen.  

 


