
 
BESTEMMING: SURINAME 

Het Surinaamse landschap is overweldigend 
door de rustgevende combinatie van alle 
tinten groen, ruisende snel stromende 
rivieren en kleine gebergten.  
 
De reis start in Paramaribo, de multiculturele 
hoofdstad van Suriname. De stad heeft een 
dorpskarakter; de mensen zijn open, vrolijk 
en bovenal geïnteresseerd. Het is een 
gezellige stad waar aan de waterkant altijd 
iets te beleven valt. Bezienswaardig zijn de 
houten huizen uit de koloniale tijd en het 
historische Fort Zeeland. In de omgeving van 
Paramaribo liggen de voormalige plantages 
aan brede rivieren.  
 
Het resort in Bergendal biedt veel 
mogelijkheden op het gebied van ontspanning 
en avontuur. Per boot naar Danpaati, de plek 
waar de zwarte slaven heen vluchtten en 
midden in de jungle een nieuw bestaan 
opbouwden. Er worden hier verschillende 
culturele activiteiten aangeboden en maak 
hier kennis met Afrikaanse tradities, die door 
de bewoners nog steeds in eren gehouden 
worden. Een bezoek aan Kabalebo is voor 
velen het hoogtepunt van de Suriname reis.  
Het ruige gebied is van een ongekende 
schoonheid, een paradijs voor natuur-
liefhebbers en heel ver verwijderd van de 
bewoonde wereld. 
 



KORTE ROUTE 

Dag 1 Vlucht Amsterdam – Paramaribo. Transfer hotel 
 
Dag 2 Paramaribo  
 
Dag 3 Paramaribo  
 
Dag 4 Paramaribo - Bergendal   
 
Dag 5  Bergendal  
 
Dag 6  Bergendal - Danpaati   
 
Dag 7  Danpaati   
 
Dag 8  Danpaati  
 
Dag 9  Danpaati – Paramaribo   
 
Dag 10  Paramaribo-Kabalebo  
 
Dag 11  Kabalebo   
 
Dag 12  Kabalebo   
 
Dag 13  Kabalebo – Paramaribo 
  
Dag 14  transfer naar het vliegveld van Paramaribo  
 
Dag 15  aankomst Amsterdam       

   



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 

  

  

  

  

Dag 1   Amsterdam - Paramaribo 

Na aankomst op de luchthaven van Paramaribo een transfer van ca. 1 uur naar Hotel 

Torarica waar de eerste drie nachten zal worden doorgebracht.  

Dag 2 en 3  Paramaribo 

Vrij te besteden in Paramaribo. Meer dan de helft van Suriname woont in de historische 

hoofdstad van het land. Inmiddels is de stad op de UNESCO Werelderfgoed lijst geplaatst 

en worden steeds meer vervallen historische koloniale huizen gerestaureerd. Maar 

Paramaribo is vooral ook een gezellige stad, met musea, markten, winkelstraten en niet 

te vergeten een grote keuze uit heerlijke restaurantjes. Het is een feestje om een 

stadswandeling door het oude centrum te maken langs de historische gebouwen.  

Dag 4  Paramaribo – Bergendal 

Per bus naar Bergendal (ca. 1,5 uur). Gelegen aan de oever van de Surinamerivier, te 

midden een prachtig tropisch landschap, biedt het resort veel mogelijkheden op het 

gebied van ontspanning en avontuur. Accommodatie op basis van volpension.  

Dag 5  Bergendal 

Wandelen of kajakken in de rivier of zwemmen en zonnebaden in en bij het zwembad. 

Het zwembad ligt langs de oever van de Suriname Rivier en biedt uitzicht op de rivier. 

Van adrenaline verhogende activiteiten zoals de spannende Canopy kabelbaan belevenis, 

de uitdagende mountain bike ritten over paden door het bos, tot vogelobservatie en kajak 

excursies.  

Dag 6  Bergendal - Danpaati  

Per bus naar Danpaati, op ongeveer 350 km ten zuiden van Paramaribo waar  je 

overstapt in een gereedliggende korjaal. Het is ongeveer 3 uur varen naar de lodge. 

Onderweg zie je verschillende nederzettingen, spelende kinderen aan de oevers van de 

rivier, ijsvogels en misschien wel roofvogels. Verblijf in Danpaati op basis van volpension, 

midden in het tropisch regenwoud, slechts omringd door de ongerepte natuur van het 

Amazonegebied en enkele kleine dorpen.   

 

 



Dag 7 en 8   Danpaati 

Op en rond het eiland zijn uiteenlopende activiteiten. Wat dacht u van spannende 

avondexcursies op zoek naar kaaimannen? Van dorpswandelingen waarbij u direct in 

contact komt met de bewoners van het gebied? Of van een korjaalexcursie naar verlaten 

kreekjes en enerverende stroomversnellingen? 

Dag 9    Danpaati – Paramaribo 

Vandaag terugkeer per boot/bus naar de bewoonde wereld en overnachting in Torarica 

Hotel.  

Dag 10    Paramaribo-Kabalebo  

Vliegreis naar Kalabelo, gelegen in de ondoordringbare binnenlanden van Suriname. Na een 

vlucht van 75 minuten land u op een kleine airstrip midden in het regenwoud. Een verblijf 

van enkele dagen in één van de mooiste, volledig onbewoonde gebieden van Suriname.  

Dag 11  en 12   Kabalebo   

Het gebied waar zich dit prachtige natuur resort bevindt, is een paradijs voor 

natuurliefhebbers. De lodge ligt midden in de overweldigende natuur aan een rivier, aan de 

voet van de Misty Mountains, met de landingsbaan voor de deur. In de omgeving wonen geen 

mensen, alleen maar dieren en er is een grote variëteit aan vogels en beesten te zien, zoals 

herten, pingo’s en pakira’s (bosvarkens), capibara’s, tapirs en wilde katten, waaronder 

jaguars. Onder leiding van natuurgidsen worden iedere dag bijzondere trekkingen en 

boottochten naar de bergen en watervallen gemaakt. 

Dag 13    Kabalebo – Paramaribo 

Terugvlucht terug naar Paramaribo en laatste overnachting in het Torarica Hotel.    

Dag 14   

Transfer naar de luchthaven, aansluitend vlucht naar huis.  

 

Verlenging: in plaats van direct terug te keren naar Amsterdam is het ook mogelijk om een 

tussenstop op Curaçao te maken. Zonnen, snorkelen en duiken zijn hier de belangrijkste 

dagactiviteiten en er zijn prachtige stranden met aantrekkelijke hotels en vakantiewoningen 

te vinden. Een ontspannen einde van een avontuurlijk reis.  

 


