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Suriname Hoogtepunten 

11 dagen / 9 nachten 
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INLEIDING 

 

Welkom “ Switi Sranan” ( Mijn Heerlijk Suriname) 

Zo noemen de Surinamers hun land. Suriname is de vergeten Parel van Latijns-Amerika.  

Een land met een rijke cultuur en bonte mix van Creolen, Marrons, Hindoestanen, Javanen, Indianen 

( Inheemse) en Boeroes leven hier al eeuwenlang samen in harmonie. Een smeltkroes van culturen.  

Paramaribo is de smetkroes waar iedereen in Harmonie samen leeft een stadswandeling is een must 

en maak het plaatje compleet met een bezoek aan de centrale overdekte markt. 

Tijdens deze rondreis in Suriname ervaar je de echte ongedwongen tropen. De zon schijnt uitbundig, 

maar een Tropische plensbui is nooit ver af. Suriname is het “groenste land “ dat wij kennen. 94% van 

het land is bedekt met bos. 

Het maakt deel uit van het grotere amazone gebied. En is het 2de “Carbon Negative” land ter wereld. 

Reizen met Copco Travel naar deze groene long samen met onze geprefereerde luchtvaartpartner 

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij en onze lokale ecologische partners maakt je reis daardoor 

extreem duurzaam en je voetafdruk wordt per direct 0.   

De mogelijkheden zijn bijna oneindig maak een boswandeling met een marron of inheemse of luier in 

je hangmat. Schrik niet van die brulaap die je heeft gezien. Spot dolfijnen op de Commewijne rivier 

en ontdekt meer over het plantage leven. Spot de rode Ibissen van Bigi Pan. Kijk naar de 

schildpadden in Galibi. 

 

   

mailto:info@copcotravel.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4wbrokJPhAhXM0aQKHTNbCBAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.upgraded.be/lidmaatschappen/&psig=AOvVaw0DYtRGbJRjE0H--HuxJSJj&ust=1553254158998743


 

Copco Travel B.V. 
Dorpstraat 25-2180 Ekeren 
T : 03/542.42.22 
E: info@copcotravel.be  

Woni Safaris Belgium is een onderdeel van Copco Travel BVBA (Lic A6095)  

Lid van de Vereniging Vlaamse Reisagenten  

Verzekerd door: Vlaamse solidariteit reisgelden VVR/VVRO Amlin 

 

Hoogtepunten 

 

Dag 1:  05 okt 2022  vluchten Amsterdam-Paramaribo 10u20-14u50 

Dag 2: 06 okt 2022 Paramaribo 

Dag 3:  07 okt 2022 Bigi Pan 

Dag 4: 08 okt 2022 Commewijne-Zuid Peper Pot 

Dag 5:  09 okt 2022 Commewijne-Noord Frederiks Dorp 

Dag 6: 10 okt 2022 Commewijne-Noord Frederiks Dorp 

Dag 7: 11 okt 2022 Boven Suriname Rivier 

Dag 8: 12 okt 2022 Boven Suriname Rivier 

Dag 9: 13 okt 2022 Brokopondo-Beneden Suriname rivier 

Dag 10: 14 okt 2022  vluchten Paramaribo-Amsterdam 17u20-07u20 

Dag 11: 15 okt 2022 Aankomst Amsterdam 
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Detailprogramma 

 
Dag 1 
Amsterdam-Paramaribo 
Per aangename dag vlucht naar Paramaribo 
10u20 Amsterdam 
14u50 Paramaribo 
Onze lokale vertegenwoordig wacht je op aan de luchthaven,  jullie worden naar Paramaribo 
gebracht. Check in en vrij diner 
 

 
 
Dag 2 
Paramaribo                                                                                                                   Ontbijt-Lunch  
Vandaag start jullie dag met een tour door de stad met de bezienswaardigheden en een bezoek aan 
de overdekte centrale markt van Paramaribo. Nadien start van een mooie stadswandeling met begin 
en einde aan fort Zeelandia. Voor de middag maken we een kookcursus Surinaamse keuken De 
namiddag kan relax ontspannen zijn aan het zwembad met een goede wifi verbinding.  
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Dag 3  
Bigi Pan        Ontbijt-Lunch-Diner 
Vandaag naar het westen via de districten Saramacca, Coronie tot Nickerie, met elk hun eigen  
karakter. De rit gaat over de Kwatta-weg en over de Oost-Westverbinding die dwars door het 
Noorden van het land loopt. Langs deze route zie je, afhankelijk van het seizoen, veel stalletjes met 
allerlei soorten groenten, fruit, vis en andere lekkernijen zoals  parwa honing. Je komt voor de lunch 
aan op de Lagune Bigi Pan. Na de lunch beleef je tijdens de vaartocht met een bootje door de 
grootste lagune van het land, natuurreservaat Bigi Pan. Dit gebied bestaat uit een uitgestrekt moeras 
met een bijzondere en rijke flora en fauna. Een geliefde broedplaats van maar liefst 122 soorten 
vogels, waaronder de rode ibis en de witte reiger, zelfs Flamingo’s kan je hier spotten. Ook is het een 
gewilde tussenstop voor trekvogels op hun tocht vanuit Canada naar Brazilië. Niet voor niets 
natuurlijk, want het wemelt hier van de vis en andere waterbeesten. Je hoeft overigens echt geen 
vogelkenner te zijn om van deze mooie en bijzondere tocht te genieten. 
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Dag 4         Ontbijt-Lunch-Diner  
Commewijne-Zuid 
Na de lunch gaat de rit terug naar Oosten naar Zuid Commewijne via Wageningen, Groningen, 
Coronie en Totnes . Via de Jules Wijdenboschbrug bereiken we de rechteroever van de Suriname 
rivier en is de  overnachting en diner voorzien op de Peperpot Plantage. Dit was tot 1996 een actieve 
plantage van Peper, Koffie en cacao. Met een beetje geluk spot je Doodskopaapjes, Kapucijner aapjes 
of  zelfs Sapakara’s (reuzenhagedissen , het zijn allemaal planteneters). 
 
 
 
Dag 5 & 6        Ontbijt-Lunch-Diner  
Commewijne-Noord 
We starten de dag met een bezoek aan het Peperpot visit center. Vandaar gaan we het oude 
plantage leven ontdekken aan de Commewijne rivier noord ( aan de zeezijde ). We maken een stop 
aan fort Nieuw Amsterdam waarna we de ferry nemen naar de rechteroever van de Commewijne 
rivier.  Waar we na de lunch in checken op een oude plantage voor 2 nachten. In de late namiddag 
maken we eerst een wandeling over de plantage en krijgen we de geschiedenis van deze plek mee. 
Nadien gaan we bij de samenvloeiing van de Suriname rivier en Commewijne rivier per boot op zoek 
naar roze dolfijnen. Diner is inbegrepen. 
Dag 4  we starten de dag met een fietstocht langs de sluizen en oude plantages. In de late namiddag 
maken we een moeras boottocht op het hinterland van de plantages opzoek naar kaaimannen. 
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Dag 7 & 8        Ontbijt-Lunch-Diner 
Boven Suriname Rivier 
Na het ontbijt gaat de reis nu echt naar het Surinaamse binnenland in via Bronwsweg aan de 
Brownsberg naar Atjoni waar je per korjaal verder de rivier opgaat naar je accommodatie voor 2 
nachten ( lunch-diner & ontbijt inbegrepen ).  Na de lunch kan je deel nemen aan diverse 
georganiseerde activiteiten zoals zwemmen in de “ Sula” ( stroomversnelling) of gewoon relaxen in 
jouw hangmat.  Dag 6 Niks moet, niksen mag. Of je kan deelnemen aan tal van georganiseerde 
activiteiten per korjaal verder de rivier op met een gids, een boswandeling ( regenwoud ) met een 
ervaren Indiaan of Marron die je alles vertelt over dit mooie stukje Amazone gebied. Bij een 
ondergaande zon kan je ook nog een tocht maken opzoek naar Kaaimannen 
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Dag 9 Brokopondo                                                                                                 Ontbijt-Lunch-Diner 
Brokopondo Stuwmeer & Beneden Suriname rivier  
Na de lunch gaat de reis naar het Brokopondo stuwmeer met zijn 1560 km² zowat de helft van de 
provincie Antwerpen ( 2876 km² ) een imposant zicht dat niet kan ontbreken op deze 
ontdekkingstocht door het groenste land van de wereld met 97% bedekt door Tropisch regenwoud. 
Diner en overnachting aan de beneden Suriname rivier. 

 
 
Dag 10                                                                                                                                      Ontbijt-Lunch                     
Zaanderij  
Na het ontbijt kan je deelnemen aan diverse georganiseerde activiteiten of lekker luieren aan het 
strand en de  50.000 tinten groen nog even volledig in je opnemen. Na de lunch transfer naar de 
luchthaven voor de terug vlucht naar Amsterdam. 
 
Dag 11 
Aankomst in Amsterdam  
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ACCOMMODATIES 

 

Dag 1-2   Queens Paramaribo 
 
Dag 3   Akira Overwater resort 
 
Dag 4   Peperpot Boutique reort  
 
Dag 5-6   Fredriks Dorp  
 
Dag 7-8   Anaula Nature resort  
 
Dag 9   Berg & Dal  
 
Dag 10   Vliegtuignacht   
 

Formaliteiten en gezondheid (29/01/2022) 

 
Internationaal paspoort: nog minstens 30 dagen geldig na datum van terugkeer  

Gele koorts: vaccinatie tegen gele koorts is niet verplicht indien u rechtstreeks vanuit Europa vertrekt, 

zonder tussenstop (of korte transit in een luchthaven) in een land waar gele koorts kan voorkomen. 

Maar zeer aangeraden 

Malaria:  Niet verplicht 

Specifieke documenten: 

-  de Specifieke Corona reismaatregelen geven we mee bij de eigenlijke reisvouchers 

- Visum verplicht ( +/- 52 usd ) 
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Prijs 

 

Prijs : 2499,00€ pp in dubbel   

Inbegrepen: 

- Internationale vluchten in economy klasse (inclusief luchthaventaksen en brandstoftoeslagen) 

- Logies, maaltijden en activiteiten volgens beschrijving 

- Bijdrage voor de verzekering financieel onvermogen 

- Diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse 

- Inkomgelden en Parkfees van de beschreven activiteiten 

- Uitgebreid documentatiepakket met o.a. infobrochures, kaarten, nuttige informatie,… 

- 24/7 assistentie via Belgisch noodnummer 

- Nederlandstalige begeleiding vanaf 10 pers 

 

Niet inbegrepen: 

- Kosten voor visum/paspoort/inentingen/COVID test 

- Niet beschreven extra’s 

- Inkomgelden, park fees van optionele activiteiten 

- Fooien  

- Dranken en persoonlijke uitgaven 

- Annulering- en/of bijstandsverzekering (ten zeerste aangeraden) 
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