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Suriname 

Brownsberg Tour 
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Detailprogramma 

Brownsberg ligt aan het stuwmeer Brokopondo ( voorheen Van Blommenstein meer ), 130 km ten 

zuiden van Paramaribo. 

Oorsprong en algemene informatie 

Natuurpark Brownsberg strekt zich uit over ongeveer. 6000 hectare. Aan de voet van de berg liggen 

zeven transmigratiedorpen bewoond door de mensen die daarheen werden verplaatst toen het 

gebied overstroomde om het waterkeer te vormen. 

De berg zelf is een overblijfsel van het halvemaanvormige bauxietplateau, dat zich 500 meter boven 

het omringende bos uitstrekt. 

Dit resulteert in een prachtig uitzicht over het Brokopondo-hydro-meer en de uitgestrekte groene 

jungle eronder. De berg wordt doorsneden door kleine kreken met watervallen die kunnen worden 

bereikt door wandelpaden door het tropisch regenwoud. Het natuurpark is bij biologen bekend om 

zijn enorme biodiversiteit en heeft een flora van 1450 verschillende soorten planten. 

Het regenwoud is ook de thuisbasis van 350 soorten vogels, waaronder de zeldzame trompetvogels, 

papegaaien en toekans. Tijdens de wandeling in het bos heb je een goede kans om apen, kikkers en 

landschildpadden te spotten. Het natuurpark werd opgericht als centrum voor natuureducatie en 

voorlichting van het publiek. 

Dagprogramma 

Vroeg in de ochtend vertrekt u met de bus naar Brownsberg. Na ongeveer 2½ uur stopt de bus op het 

Mazaroni-plateau waar het uitgestrekte Amazone-regenwoud begint. Je kunt een wandeling maken 

naar de prachtige Leo- en of Irene Falls. Na een paar stevige afdalingen en beklimmingen kunt u 

genieten van een koele en verfrissende watermassage in de waterval. Terug op het plateau wordt de 

lunch geserveerd. Na de lunch heb je de mogelijkheid om te genieten van de geluiden van de jungle 

en het prachtige uitzicht over het meer. In de middag, terugreis naar Paramaribo. 

Vertrek 06u30  Retour +/- 18u30 

Aan de Anton Dragten weg 7 of op aanvraag aan je accommodatie 
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Prijs 

 

Prijs :  vanaf 68 euro per persoon 

Inbegrepen: 

 - Transportation met de bus 

- Lunch 

- Snacks en fruit 

- Drank (non-alcoholisch) 

- Tour gids (Nederlands/ Engels sprekend). 

Neem zeker mee: 

- Makkelijke schoenen 

- Zonnebrandcrème 

- Regenjas/ Poncho 

- Een pet of zonnehoed 

- Film en / of fotocamera 

- Een kleine rugzak om tijdens de tocht water te dragen 

- Muggenspray 

- Handdoek & Zwemkledij 

- Wat Surinaams geld voor persoonlijke uitgaven 

- LET OP: Neem altijd uw reisdocumenten mee met het oog op een eventuele inspectie door 

de lokale autoriteiten. En een goede fysieke conditie is echt wel een vereiste. 
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Foto’s 
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