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Dag 1 Paramaribo 

Vlucht naar Paramaribo. Bij aankomst transfer naar een hotel met een klein zwembad.  

 

Wanneer men Suriname bezoekt, is een aantal dagen Paramaribo een absolute must! Het 

grootste gedeelte van de Surinaamse bevolking woont in deze bijzondere stad. Het is een 

smeltkroes van verschillende nationaliteiten en dat zie je niet alleen aan de mensen maar 

ook aan de verschillende winkels, markten en gebouwen. In Paramaribo is verveling 

uitgesloten! Er zijn tal van musea, historische gebouwen, gezellige lokale markten waar 

men van alles en nog wat te koop aanbied.  's Avonds kan er gedanst worden aan 

waterkant waar zich tal van gezellig barretjes en restaurantjes bevinden. Paramaribo, een 

stukje Nederland in de tropen! 
 

Wat te doen: 

• Centrale Markt, de grootste overdekte markt in het Caribische gebied.  

• Santigron  Zo’n 30 kilometer van Paramaribo ligt aan de Saramaccarivier het 

bosnegerdorp Santigron (Zandgrond). Alhoewel officieel de dorpelingen 

katholiek zijn, doen zij aan voorouderverering en de Winti-cultus. De kerk ligt 

zowaar naast het offerhuis. Aan de hutten in Santigron valt bij het betreden van 

het dorp onmiddellijk het prachtige houtsnijwerk op.  

• Synagoge en moskee als buren. In de Keizerstraat in Paramaribo zie je goed de 

veelkleurige samenleving van Suriname weerspiegeld. Hier staan de synagoge en 

de moskee vreedzaam naast elkaar.  

• Jodensavanne 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo ligt de Jodensavanne. De 

eerste joden uit Portugal, Spanje en Holland kwamen in Suriname aan rond 1630. 

Aan het eind van de 18e eeuw kwam de gemeenschap in verval door de 

introductie van suikerbieten. Tegenwoordig vind je de overblijfselen van twee 

rituele baden, de synagoge en twee begraafplaatsen. 

• Houten binnenstad. De oude binnenstad van Paramaribo is geheel van hout 

gemaakt. De verschillende bouwstijlen weerspiegelen het wisselende modebeeld 

van het koloniale Europa. De binnenstad staat op de UNESCO-lijst van 

Werelderfgoed. 



 

• Plantages langs de rivier. Op de oevers van de Suriname en Commewijne 

rivier vind je suiker-, koffie en cacaoplantages. In de 18e en 19e eeuw, tot 

aan de afschaffing van de slavernij in 1863, was dit gebied het meest 

welvarende in Suriname. De beste manier om de plantages te bekijken is per 

fiets.  

• Het Fort Nieuw-Amsterdam, gebouwd om de plantages te beschermen tegen 

buitenlandse aanvallen, is  een openluchtmuseum. 

• Lekker eten bij het Thaise restaurant de “Garden of Eden” in een prachtige tuin 

• Eten bij één van de vele restaurants bij het blauw grond, van simpel tot relatief 

sjiek 

• Wandel ook eens net buiten het centrum in de woonwijken met afwisselend 

vervallen en opgeknapte (houten) huizen  

 

Dag 2 Paramaribo 

Vandaag in de ochtend een stadsexcursie naar de verschillende mooie plekjes, per auto en 

lopend, langs de meest prominente historische locaties in het stadscentrum van 

Paramaribo. De gids geeft  uitgebreide informatie over het voormalig Fort “ Zeelandia”, 

het Presidentieel Paleis, het Onafhankelijkheidsplein en vele andere monumenten. De 

monumentale gebouwen weergeven de geschiedenis van de koloniale tijd in Suriname. 

Nadat men langs de Waterkant, langs de oever van de Suriname rivier en door de 

Palmentuin heeft gelopen komen nog andere bezienswaardigheden zoals de moskee met 

vlak daarnaast de synagoge.  

 

Dag 3 Paramaribo-Galibi 
Christiaankondre en Langamankondre, gelegen in het Galibi gebied, zijn twee 

traditionele Indiaanse dorpen, vlak naast elkaar langs de Marowijne rivier, bij de 

monding van de Atlantische oceaan. Beide dorpen hebben 

een zandstrand dat uitstekend geschikt is voor het maken van 

lange wandelingen. Deze dorpen werden na de slavernij 

gevormd en groeiden uit tot vrij grote Indiaanse dorpen. De 

voornaamste middelen van bestaan is de visvangst. In het 

zeeschildpadden seizoen, van februari tot augustus, bezoek 

aan de broedplaatsen van de gigantische zeeschildpadden die 

hier elk jaar komen om hun eieren te leggen. 

 

Vertrekt rond 8.00 uur en per bus over de Oost - West 

verbinding richting Albina. Gedurende deze 2½ uur lange rit 

geeft de gids interessante informatie over de historie en 

bezienswaardigheden op de route. Te Stolkertsijver wordt er een stop gemaakt voor een 

broodje en een drankje. Tegen de middag aan in Albina, en verder per boot, ongeveer 1½ 

uur varen. Na genoten te hebben van een heerlijke lunch is er even tijd om uit te rusten. ‘s 

Middags staat er een dorpswandeling op het programma, waarbij er de gelegenheid is om 

souvenirs te kopen. Na het avondeten varen wij naar Babusanti, voor het aanschouwen 

van de zeeschildpadden die op het strand hun eieren komen leggen. Overnachting is in 

het logeergebouw te Christiaankondre. De overnachting is erg eenvoudig! 

 



 

Dag 4 Galibi-Paramaribo. 

Na het ontbijt met de gids een strandwandeling en is er de gelegenheid om heerlijk te 

zwemmen in de rivier. Met dit programma onderdeel wordt het bezoek aan Galibi 

afgesloten en maken wij ons klaar voor de terugreis naar Paramaribo. De lunch zal 

geserveerd worden op Albina, waarna u per bus verder zult afreizen naar Paramaribo.. 

 

Dag 5 Paramaribo-Awarradam 
Zelf naar de luchthaven, het lokale vliegveld Zorg & Hoop in Paramaribo en vlucht naar 

de airstrip van Kajana, op ongeveer 55 minuten vliegen ten zuiden van Paramaribo. 

Vanaf daar verder met de korjaal over de Gran Rio naar de lodge. Het is 30 minuten 

varen naar het vakantieoord Awarradam, een eiland aan de voet van de Awarradam 

stroomversnelling. Na het “inchecken” en de kennismaking met het personeel lunch. In 

de middaguren vrij om het oord verkennen en heerlijk verpozen in de stroomversnelling. 

Onze medewerkers ter plaatse zijn vriendelijke Marrons van de Saramaccaanse stam en 

de jungle lodge is gebouwd in traditionele stijl. De frisse avonden maken een 

airconditioning of een ventilator overbodig maar er is wel het comfort van een 

klamboe.Voor de sfeervolle verlichting wordt gebruik gemaakt van olielampen en zonne-

energie en de maaltijden worden op een houtvuur bereid met voornamelijk Surinaamse 

ingrediënten. De eerste avond is er meer informatie over dit unieke gebied waarin 

Marrons oude West Afrikaanse tradities hebben weten te behouden. 

 

 

De lodge 
De individuele lodges zijn in traditionele stijl gebouwd met een balkon voor een prachtig 

uitzicht op de rivier. De bouwmaterialen komen uit de omgeving, zodat u het 

junglegevoel niet verliest. Elke lodge heeft twee bedden die voorzien zijn van klamboe en 

een eigen toilet en douche met “koud” stromend water. De hangmatten op het balkon van 

de lodge zijn voor de meeste gasten hun favoriete plekje. Voor de sfeervolle verlichting 

wordt gebruik gemaakt van olielampen en zonne-energie. In het “restaurant” worden de 

maaltijden geserveerd. U kunt zich ook verpozen in de gezellige jungle bar-lounge.  



 

De dorpen 
Awaadan’ maakt deel uit van het gebied 

‘Langu’. Langu bestaat uit acht dorpen: 

Bendiwata, Kuututen, Ligolio, Bëgoon, Kajana, 

Deböö, Godowata en Stonhuku. Ligolio is een 

christelijk dorp, de andere dorpen worden op 

traditionele manier bestuurd. U herkent traditionele 

dorpen aan een aanmeerplaats met een “poort” van 

hangend palmblad. Deze “azanpau”moet het dorp 

beschermen tegen kwade invloeden van buiten. 

Ieder traditioneel dorp heeft een vergaderzaal, een 

centrale offerplaats en een hut waar lokale vrouwen 

tijdens hun maandelijkse periode een aantal dagen 

verblijven. De bewoners zijn afstammelingen van Marrons die het slavenbestaan 

ontvluchtten door naar het binnenland te trekken. De Saramaccaners hebben veel van de 

cultuur van hun voorouders behouden. Dat zal men ook proeven tijdens de 

dorpswandeling.  

Men zegt wel dat de ‘West-Afrikaanse’ cultuur hier meer intact is gebleven dan in de 

gebieden waar de slaven oorspronkelijk vandaan kwamen. Maar ook deze dorpen gaan 

mee met hun tijd. Kajana heeft een school en een polikliniek, en ook in Ligolio staat een 

school. De hoofdkapitein van Langu woont in Stonhuku en het gebied telt verder nog 

meerdere regionale bestuurders als Kapiteins en Basja’s. Veel Saramaccaners, vooral 

jonge mannen, werken tegenwoordig in Paramaribo, in Frans Guiana of bij de 

goudzoekers. Als ze hun dorp weer bezoeken brengen ze hun familieleden en vrienden 

gebruiksgoederen uit de stad.  

Dag 6 Awarradam 
Na het ontbijt een leerzame en avontuurlijke ‘jungle walk’. Terwijl men geniet en men de 

ogen uitkijkt in het ongerepte tropische regenwoud geeft de gids uitleg over bomen 

en planten en hoe je dieren aan hun geluiden en sporen kunt herkennen. 

Na de lunch bezoek aan de stroomversnelling ‘Peti’. Men kan er zwemmen, 

peddelen in een korjaal en vanuit een hangmat genieten van het prachtige uitzicht 

op de stroomversnelling. Wie wil zwemt terug naar de lodge of laat zich met het 

reddingsvest aan terug drijven.  ‘s Avonds na het diner nadere informatie over 

enkele boeiende aspecten van de lokale cultuur. 

 

Dag 7 Awarradam 
Kort na het ontbijt varen wij stroomopwaarts .Na ongeveer een half uur varen doen 

wij de motor van de korjaal uit. We drijven met de stroom van de rivier terug en 

kunnen ten volle genieten van de junglegeluiden en fauna. Wij keren terug naar het 

oord  via een bospad in een stuk primair regenwoud zodat men het echte jungle 

gevoel kunt ervaren. Lunch wordt geserveerd op het oord. 

In de middag een bezoek aan de lokale gemeenschap en nadere kennismaking met 

de lokale cultuur. Tijdens de vaartocht, een half uur stroomafwaarts, ervaart men hoe het 

toegaat op de rivier die voor de plaatselijke gemeenschap de levensader is. Men ziet 

onderweg mensen vissen, wassen en de vaat doen.Tussen de bewoonde gebieden kunt u 



 

van de natuur genieten en met een beetje geluk liggen zelfs kaaimannen op de 

oever. Vanaf de aanlegplaats begint een uitgebreide wandeling langs verschillende 

dorpen. Onderweg krijgt men een goede indruk van het dagelijks leven in een 

marrondorp. Het avondeten wordt in Kajana geserveerd, 

waarna er een cultureel dans- en zangoptreden is in één 

van de dorpen. Vooral voor de inwoners zelf een waar 

feestje! De gids legt de teksten uit en de dansers zullen je 

zeker uitnodigen om mee te doen.  

Onder een tropische sterrenhemel brengen onze 

bootslieden je terug naar Awarradam. Je zult perplex staan 

van hun vaarkunst! 

 

Dag 8 Awarradam  
Deze dag kan geheel naar eigen behoefte ingevuld worden. 

Maak je nog voor het ontbijt een boswandeling, dan heb je de meeste kans om dieren 

tegen te komen zoals apen, vogels en tropische kikkers. Je kunt ook een kostgrondje 

bezoeken of in een korjaal zelf de omgeving verkennen. Misschien wil je van de gids nog 

meer horen over de medicinale planten in het tropisch regenwoud. En dan lokt de 

hangmat, om in alle rust te genieten van de schoonheid en de geluiden van de jungle, te 

lezen of lekker eventjes weg te dutten. 

 

Dag 9 Awarradam-Paramaribo 

In de vroege ochtend kan je nog eens peddelen in een korjaal, zwemmen of gewoon in 

alle rust genieten van de geluiden van het oerwoud. Je kunt ook deelnemen aan een 

vroege vaartocht , zonder geluid van de buitenboordmotor,u ten volle kunt genieten van 

het ontwaken van het oerwoud.  

Na het ontbijt nemen onze medewerkers op traditionele manier afscheid. Met de korjaal 

gaat het terug naar Kajana. Daarvandaan vlieg je terug naar Paramaribo. Zelf naar het 

hotel. 

 

Dag 10 Paramaribo 

Vrije dag. 

 

Dag 11 Plantage Frederiksdorp 

Vertrek vanaf de pier van Torarica langs de boulevard naar Leonsberg. Hier steken we de 

rivier over en bezoeken het visserij centrum van Nieuw Amsterdam. Met recht voor ons 

de Atlantische oceaan varen we om het fort Nw Amsterdam de Commewijne rivier in. 

We steken over naar de plantage Rust en Werk voor een kijkje in het garnalen 

aquacultuur project.  

 

De volgende wandeling is op de plantage Magrita, een zwampvissers dorpje. We 

wandelen van hieruit over het communicatiepad door naar plantage Frederiksdorp. Dit 

dorpje is in authentieke staat gerestaureerd. We hebben lunch bij de familie Hagemeyer 

in het plantage huis uit 1770. Jullie blijven hier en overnachten op de plantage. 

 

 



 

Dag 12 Paramaribo 

In de middag terug per boot naar Nieuw Amsterdam voor een rondwandeling. Dit 

dorpje gelegen rondom het openlucht museum is de hoofdplaats van het district 

Commewijne en tevens de woonplaats van de districts commissaris. 

Genietend van de namiddag zon varen we terug naar Paramaribo 

 

Informatie over de boot 

Overdekte boot van 15 meter lang, 2,5 meter breed en 2,15 hoog. 

Zachte banken, hangmatten, zwemvesten, hengels, kussens om te 

zonnen en een trapje voor comfortabel zwemmen. Er is een 

voordek en een ligdak waarop men heerlijk van de golven, de 

wind en de zon kan genieten. De boot is voorzien van een 

complete keuken en een comfortabel toilet. 

 

Dag 13 Paramaribo 

Vrije dag of regel ter plaatse een tocht naar Blaka Watra of ga dolfijnen spotten in de 

Commewijnerivier of de Peperpot fietstour 

 

De Peperpot fietstour brengt u langs de polders in het district Commewijne. U fietst door 

voormalige plantages alwaar u de 18e en 19e eeuw in 

een ontspannen atmosfeer zult kunnen ervaren. Met de 

bescherming vanuit het fort 'Nieuw Amsterdam" was 

Commewijne één van de meest productieve 

landbouwdistricten in Suriname. Tijdens de fietstocht 

zult u vele voormalige plantagegebouwen tegenkomen 

waarvan sommige nog steeds bewoond zijn. De kanalen 

en het pittoreske sluissysteem zijn allen stille getuigen 

van de dynamische geschiedenis van het district 

Commewijne. Niet alle wegen zijn geasfalteerd. Er zijn 

ook andere fietstochten mogelijk in Commewijne. 

 

Dag 14 Paramaribo-Nieuw Nickerie 

Ophalen huurauto en na een tocht van ongeveer 3 uur via de districten Sarramacca en 

Coronie aankomst in het district Nickerie. De overnachting is in het comfortabele hotel 

Residence Inn Nickerie  

 

Nieuw - Nickerie is de hoofdplaats van het rijst- district Nickerie en ligt op 237 km 

afstand van Paramaribo en is met het aantal van 12.000 inwoners de tweede stad van 

Suriname. Bigi Pan ligt in het kustgebied van Suriname in de districten Nickerie en 

Coronie. Het is een groot moerasachtig gebied met brak water (voornamelijk mangroven 

bomen) dat wordt geroemd om de vele bijzondere vogelsoorten die hier verblijven (o.a. 

de rode ibis, visarenden, sterns en steltlopers. De beroepsvissers wonen en werken op een 

bijzondere manier. Vanuit hun op palen staande huisjes gooien ze hun netten uit en 

zorgen zo voor de visvangst. U merkt dat Bigi Pan een bijzonder interessant gebied is 

voor iedereen. Met name hengelaars en birdwatchers moeten zeker een bezoek brengen 

aan dit geweldig natuurgebied! 



 

 

Dag 15 Bigi-Pan-Paramaribo 

Na het ontbijt naar het natuurgebied Bigi Pan. Zelf een boot regelen en tocht in het 

natuurgebied zodat je tot in het hart van dit prachtig 

natuurgebied kunt doordringen. Hier zijn rode 

ibissen en andere zeldzame vogels te zien. Als het 

water laag staat moet er misschien mee geholpen 

worden om de boot vlot te trekken. In de middag 

terug naar Paramaribo en een klein stukje verder 

naar Overbridge.  Lekker buiten de stad en 

zwemmen in de rivier. 

 

Dag 16 Brownsberg/Brokopondo meer/ 

Paramaribo 
Het Brownsberg gebied is uitgestrekt en begint al 

bij de voet van de berg, waar zeven Marrondorpen 

zijn gevestigd. De Marrons zijn de nakomelingen van de weggelopen slaven.. De 

Brownsberg is een restant van een halfmaanvormig bauxietplateau dat met zijn 500 meter 

hoogte boven het omliggende oerwoud uitsteekt. Hierdoor zijn er prachtige uitzichten 

over het Brokopondo -stuwmeer en de uitgestrekte groene jungle. De berg wordt 

doorsneden door kreekjes die uitmonden in watervallen, waar wandelpaden door het 

tropisch bos naartoe leiden. Het natuurpark wordt hoog aangeschreven door zijn 

biodiversiteit. Er komen liefs 1.450 verschillende soorten planten voor en er leven zeker 

350 soorten vogels in dit natuurpark, zoals de trompetvogels, papegaaien en toekans. 

Tijdens de wandeltocht heeft u een goede kans om apen, kikkers of landschildpadden te 

zien. Het natuurpark dient als centrum voor natuureducatie en publieke bewustwording.  

's Ochtends vroeg vertrek met de auto naar de Brownsberg. Maak na ongeveer 2½ uur 

rijden een stop op het Mazaroniplateau. Hier begint het uitgestrekte Amazonegebied en 

treft men nog ongerept oerwoud aan. Wandelpaden voeren door het bos naar de prachtige 

Leo– en/ of Irene watervallen . De stevige wandeling met afdalingen en beklimmingen 

door het bos, wordt beloond met een heerlijke natuurlijke massage onder één van de 

watervallen die voor een verkwikkende afkoeling zorgen. Daarna keert u terug naar het 

plateau.  

 

Dag 17 Naar huis. 

Terug naar huis. Jullie kunnen gewoon met de auto naar de luchthaven maar ook leuk is 

naar Cola kreek, een recreatie park dicht bij de luchthaven, te gaan. De kleur van het 

water heeft de kleur van Cola. Je kunt er lekker zwemmen en het is er onder de bomen 

lekker koel. Zo heb je een laatste relaxte dag! Inleveren huurauto op de luchthaven. 

 

 


