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Avonturenreis 

 

Deze 19-daagse reis hebben we samengesteld voor een stel dat op zoek was 

naar een actieve reis met veel avontuur.  

Dit schreven onze gasten over deze reis :  

De ticket naar Suriname hadden we al een tijdje binnen, maar voor de rest was er nog 

niets geregeld. Een maand van tevoren kwamen we de site van Edward en Marijke tegen. 

TravelSuriname is er rijkelijk in geslaagd onze reis naar Suriname tot een onvergetelijke 

reis te maken. De diversiteit van tours en met de name de opbouw van de reis hebben wij 

ernorm gewaardeerd. Het team in Suriname bestaat uit professionele gidsen en 

chauffeur. Fijn om zo warm onthaald te worden in een land waar we toch zoveel mee 

delen. 

 

Veel dank jullie allemaal, en wie weet tot ziens!! 

 

Dag 1 + 2 : Aankomst in Suriname + Groningen  

Bij aankomst op de luchthaven van Suriname, de Johan Adolf 

Pengel International Airport, staat Erwin onze chauffeur klaar 

om je naar appartementen Bloemendaal, bij Groningen te 

brengen. Erwin kun je onderweg van alles vragen, hij vertelt 

graag.  Je gaat direct naar het kleinschalige en gastvrije 

Bloemendaal, waar een avondmaaltijd op je staat te wachten, 

waar je een verfrissende duik in het zwembad kunt nemen. De volgende dag kun je 

relaxen en bijkomen, een tochtje op de Saramacca-rivier maken of fietsen in en om 

Groningen. Gastvrouw Anoeska zal je warm ontvangen en vertellen wat de 

mogelijkheden zijn. 

Dag 3 + 4 : Bigi Pan – slapen op het water en een modderbad 

Dag 3 

We verlaten Groningen en rijden verder 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 naar het natuurreservaat :  Bigi 

Pan. We stappen over in een boot en varen het 
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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 die 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 ! 

De volgende dag gaan we weer varen en nemen we een heus modderbad, dit is heel 

goed voor je huid ! Na de lunch vertrekken we naar Paramaribo. 

Dag 4 

Na een heerlijk ontbijt komt onze gids je ophalen voor 

een lekker fietstochtje door de stad. (kan ook per auto) 

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 

onafhankelijkheidsplein en de Synagoge gaat. Onderweg krijg je uitleg van onze 

vakkundige gids over de historie van Paramaribo, het slavernijverleden en de 

verschillende geloven en culturen. 

Dag 5: Paramaribo 

Vandaag kom je pas in de middag aan in Paramaribo. De rest van de dag kun je 

rustig rondlopen en de stad bekijken, dit kan ook met een gids. Je verblijft in een 

eenvoudig guesthouse, midden in de stad.  

Dag 6,7,8,9 : Zelfstandig fietsen door de plantages 

Vandaag gaan we onze fietsen ophalen in het 

centrum van Paramaribo. Hier krijgen we gedegen 

Hollandse fietsen met fietstassen en een 

routeboekje/app. Tijdens deze fietstocht komen we 

langs de oude plantages, woonwijken en 

landbouwgronden.  

Dag 6 

De eerste dag fietsen we vanuit het centrum van  Paramaribo naar de 

aanmeersteiger "Platte Brug". Je steekt de Suriname Suriname rivier over naar de 

plaatst Meerzorg. Vanuit hier fiets je naar de oude Koffie en Cacao Plantage 

Peperpot. Perperpot is niet alleen een oude verlaten 

plantages, maar is ook een natuurpark. Er bestaat de 

mogelijkheid om verschillende vogels- en apensoorten te 

zien. Na het verlaten van Peperpot, fiets je langs de 

woonwijken van voornamelijk Hindoestane en Javanen, 

naar Nieuw Amsterdam. Je verblijft in Nieuw Amsterdam bij 

het kleinschalige complex " Bastion". Nadat je bent ingecheckt, kun je een bezoek 

brengen aan het openluchtmuseum en ook de omgeving verkennen. Er zijn vele 

kleine visverwerkingsbedrijfjes op Nieuw Amsterdam, zoals visrokerijen. Eind van de 

dag kun je genieten van de zonsondergang op de pier. 
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Dag 7 

Na een goed ontbijt  fietsen we naar de achterkant van het fort, waar je een boot kunt 

nemen om over te steken naar Rust & Werk. Plantage Mariënburg waar het 

suikerverleden van Suriname in de oude verlaten suikerfabriek tot leven 

komt. Vervolgens steek je met een bootje de Commewijne Rivier over naar plantage 

Frederiksdorp. Op deze, nu geheel gerestaureerde, oude koffieplantage en oude 

politiepost kun je een drankje nuttigen. Je kunt doorfietsen langs Mariënbosch naar 

Kroonenburg om vervolgens weer de Commewijne Rivier over te steken naar 

Alkmaar. Vanuit Alkmaar fiets je langs  plantage Tamanredjo, een dorp met 

voornamelijk Javananen, naar Hotel "de  Plantage".  

Dag 8 

Een rustdag op "De Plantage". Lekker genieten van de rust bij 

uw huisje en  bij het zwembad. Wanneer je zin hebt, kun je in de 

ochtenduren meegaan op een boswandeling of gaan 

vogelspotten.  

 

Dag 9 

Vanuit 'De Plantage" fiets je in je eigen tempo terug naar Paramaribo . Je komt weer 

langs Peperpot.  Je fietst vervolgens naar Meerzorg. Dit was vroeger een suikerriet 

plantage. Op Meerzorg wonen voornamelijk Hindoestanen en er zijn vele 

zakenpanden langs de grote weg : Meerzorg is de toegangspoort naar Paramaribo. 

Hier kun je met een tentbootje oversteken naar de Waterkant bij Paramaribo. 

Dag 10 + 11 : Coesewijne kanotour 

Dag 10 

De Coesewijne kanotour begint in Paramaribo waar we verzamelen bij “Fietsen in 

Suriname”. Per jeep word je, met de kano’s op een trailer, naar het startpunt van de 

reis gebracht: de Boven Coesewijne Rivier. Dit is en reis 

per jeep van 2,5 uur langs het vliegveld Zanderij en 

vervolgens door de Coesewijne. Eenmaal in de boot, banen 

we ons een weg over de smalle Boven-Coesewijne Rivier. 

Bij laag water moeten we regelmatig de boot uit om deze 

langs obstakels en omgevallen bomen te slepen. We 

maken deze eerste dag laat kamp. Niets is heerlijker dan 

genieten van alle geluiden in het oerwoud onder het genot van een goede maaltijd . 

Naast onze groep is er in de verste verte niemand te verkennen. De drukke stad 

Paramaribo is ver weg. Alleen wij en de jungle.   
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Dag 11 

Vandaag varen we de Goliath Kreek af naar de aansluiting met 

de Coesewijne Rivier. Hier varen we door het Coesewijne 

Natuurreservaat, passeren Pakoeli - het oude Stinasu 

basiskamp - , en stoppen we met grote regelmaat onderweg 

om van deze bijzondere omgeving te genieten. We zien veel 

bijzondere vogels zoals de visarend,  wevervogel en  

verschillende soorten papegaaien. Op een mooie rustige plek 

langs de rivier gaan we aan wal en maken onze lunch klaar. 

Hierna beginnen we aan ons laatste traject en varen terug 

naar Pakoeli waar de jeep klaar staat. Aan het eind van de dag word je afgezet bij 

Palulu jungle camping. 

Dag 11 + 12  : Palulu Junglecamping 

Vandaag word je wakker in een tent of in een lodge van 

Palulu jungle-camping. Dit is een kleine eco-camping 

voor kampeerders die van natuur en rust houden. Je kunt 

hier kamperen in een tent (inclusief alle kampeerspullen) 

of slapen in een hangmat of overnachten in 1 van de 2 

lodges.  

Naast kamperen zijn er nog tal van 

bezienswaardigheden zoals de oude spoorbaan en het verlaten 

treinstation, een Inheemse pottenbakkerij, Creoolse winti 

(spirituele)-oorden en Vlindertuin. Vanzelfsprekend kun je ook 

hier een boswandeling maken door dit bijzondere natuurgebied 

en genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.  

Dag 13,14,15, 16 : Raleighvallen 

Dag 13 

Je wordt opgehaald bij Palulu voor vertrek met de auto naar Witagron. Daar 

aangekomen lunchen we en laden we de boten in voor de boottour naar de 

Raleighvallen en Voltzberg. Bij aankomst maken we kennis met de beheerder en kun 

je accommodatie opzoeken voor de intrek. In de middag wandelen we en verkennen 

we het eiland. Desgewenst kun je ook een duik nemen in de rivier. 
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Dag 14 

De tweede dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour start 

met een ontbijt waarbij je je klaar maakt voor de tocht door het 

bos naar de Voltzberg. Deze tocht is indrukwekkend en 

boeiend. Je kunt verschillende dieren tegenkomen zoals wilde 

zwijnen, vogels en apen. Het hoogtepunt van de dag wordt 

bereikt wanneer je naar de top (240 m) bent geklommen en 

geniet van het prachtige uitzicht over het tropisch regenwoud. 

In de middag brengt de Raleighvallen en Voltzberg tour je terug 

naar de lodge waarna wij na het avondeten gezellig samen zijn. 

Dag 15 

De derde dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour start 

met een ontbijt waarna wij met de boot vertrekken naar de 

adembenemende moedervallen. Om 13:00 uur gaan wij 

lunchen en in de middag maken wij een tocht naar de 

Anjoemara vallen. Hier sta je midden in het oerwoud onder 

een waterval en geniet je van het koele water. Op de 

terugweg maken wij een stop op het Copie eiland. Hier kun je 

bijvoorbeeld voetballen met de locals. Onder begeleiding van 

gidsen kun je met zwemvesten afdrijven naar het basiskamp (Fungu eiland). Na het 

avondeten zijn we gezellig samen en kun je genieten van een culturele show met 

zang en dans van de plaatselijke bevolking. 

 Dag 16 

De laatste dag van de Raleighvallen en Voltzberg tour vertrekken we omstreeks 

10:00 uur met de boot naar Witagron. Van daaruit keren wij met de auto terug naar 

Paramaribo.  

Dag 17,18 : Paramaribo 

De laatste 2 dagen kun je lekker bijkomen van alle 

avonturen en relaxen bij het  guesthouse of je kunt nog 

wat soevenirs kopen in de stad of misschien heb je wel 

zin een extra tour, zoals bijvoorbeeld dolfijnen spotten of 

de schildpaddentour …. 

 

Dag 19 : Retour Amsterdam 

Vandaag brengt onze chauffeur je terug naar Zanderij. 

De terugvlucht is altijd ’s nachts, dus je hoeft je niet te 

haasten, je vertrekt pas in de middag. De chauffeur zal 

keurig op tijd klaarstaan om jullie naar het internationale 

vliegveld te brengen.  
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