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16-daagse rondreis Suriname Groen Rood Wit, maart 2018:  
 
In maart 2018 organiseert ABC Travel samen met Rene Hoeflaak van www.groenroodwit.nl een groepsreis naar 
Suriname. De data zijn van 10 t/m 25 Maart 2018.  
 
Dag 1- za.  Aankomst Paramaribo  
Dag 2- zo.  City Tour (O)  
Dag 3- ma.  PBM - Nickerie (O/L/D)  
Dag 4- di.  Nickerie – Bigi Pan (O/L/D)  
Dag 5- wo.  Bigi Pan – Paramaribo (O/L)  
Dag 6- do.  Vrije dag/ optioneel Peperpot fietstour (O)  
Dag 7-vr.  Paramaribo – Isadou (O/L/D)  
Dag 8-za.  Isadou (O/L/D)  
Dag 9- zo.  Isadou - Paramaribo (O/L)  
Dag 10- ma.  Sunset Dolfijnen tour met de Mi Gudu (O)  
Dag 11-di.  Vrije dag/ optioneel Jodensavanna tour (O)  
Dag 12-wo.  Varen naar Domburg (O) 
Dag 13-do.  Vrije dag/ relaxen little paradise (O) 
Dag 14-vr.  Little Paradise – Paramaribo (O) 
Dag 15-za.  Vertrek (O) 
O = ontbijt / L = Lunch / D = Diner 
 
 
Programma 16-dgse Rondreis  
 
Dag 1, Aankomst  
 
Aankomst op de luchthaven van Paramaribo en aansluitend transfer naar Hotel Eco Resort Inn.  

 
Het Eco Resort ligt langs de Suriname rivier en is een dochterhotel van het Torarica Hotel & Casino, welke op       
3 minuten loopafstand van elkaar liggen. Gasten van Eco Resort mogen gratis gebruik  maken van alle faciliteiten van 
het Torarica Hotel. Het Eco Resort Inn heeft een huiselijke sfeer en staat voor rust. Het resort is dé perfecte 
uitvalsbasis om het avontuurlijke binnenland van Suriname te verkennen en daarna weer te relaxen in het Eco Resort 
Inn. De kamers bieden uitzicht op de Suriname rivier of op de prachtige tropische tuin. We reserveren de Rivierzicht 
kamers, die voorzien zijn van TV, radio, koelkast, telefoon, airconditioning, bad en toilet. 

https://groenroodwit.nl/
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Dag 2, Vrije dag  
Vandaag plannen we een vrije dag om bij te komen van de vliegreis. Relaxen aan het zwembad aan de Suriname 
rivier , op je gemakje het centrum van Paramaribo te verkennen of optioneel een stadswandeling met een gids te 
doen: de keuze is aan jou! 
 
Optioneel, Stadswandeling  €30,00 per persoon  
De hoofdstad Paramaribo met haar oude houten koloniale 
gebouwen is in juni 2002 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van 
de UNESCO. Door deze typische architectuur heeft Paramaribo als 
bijnaam “Wooden City of the Caribbean”. We beginnen de tour met 
een bezoek aan de bloemenmarkt pal naast hotel Torarica. Van 
daaruit lopen we naar het complex van Fort Zeelandia. We maken 
een wandeling langs de Waterkant met haar schaduwrijke 
amandelbomen en eetkraampjes en de Centrale Markt. De verdere 
wandeling voert langs de winkelstraten, de houten kathedraal, een 
synagoge en een moskee.  
 
 
Dag 3–5, 3 daagse tour Nickerie -Groningen-Wageningen-Nickerie  
 
Dag 3  
Vandaag rijden we op ons gemak naar het uiterste westen van het land. In Groningen horen we over de geschiedenis 
van de Nederlandse boeren, die hier al eeuwen geleden hun geluk kwamen beproeven. De boeren kolonisatie eiste 
een hoge tol maar uiteindelijk wisten de boeren volledig te integreren en door te dringen tot de beste economische 
posities in het land. In Boskamp aan de brede Coppenamerivier bekijken we de vangst van de brakwatervissers die 
met kleine houten bootjes de zee opvaren. Hierna rijden we door Coronie naar Wageningen, eens het paradepaardje 
voor landbouw onderzoek en ontwikkeling. In de late namiddag bereiken we de hoofdstad van het district Nickerie, 
ook wel de graanschuur van de republiek Suriname genoemd. Nickerie ligt vlakbij de kilometers-brede monding van 
de grensrivier Corantijn en wordt voornamelijk bewoond door Hindoestanen. Dit gebied kent een buitengewoon 
rijke vogelwereld. Deze vruchtbare jonge kustvlakte, die is opgebouwd uit aangespoeld Amazone slib is het kloppend 
hart van de Surinaamse landbouw. De overnachting is gereserveerd in hotel Residence Inn Nickerie. 

 
 
Residence Inn Nickerie is gelegen in het westelijk deel van Suriname en 
staat in deze regio bekend om de beste hotelfaciliteit. Het personeel is 
vriendelijk en er zijn voldoende faciliteiten. Het hotel ligt in het hartje van 
het bruisende Nieuw Nickerie, de tweede grote stad in Suriname aan de 
grens met het buurland Guyana. Het hotel is in 2014 compleet gerenoveerd 
en heringericht naar de eisen van nu. 
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Dag 4 We vertrekken naar Bigi Pan, een brakwater zwamp gebied met veel verschillende vogelsoorten, waaronder 
kolonies rode ibissen. Vannacht logeert u op het meer, bij Stephanies Lodge. Ook bezoeken we de polders, 
rijstvelden, de rijstpellerijen en maken kennis met een echte ‘grote’ rijstboer.  

 
Stephanie’s Ecolodge is op palen gebouwd en staat midden in het water 
van het Bigi Pan meer. Het is een unieke ervaring om hier te verblijven. De 
kamers zijn verdeeld over twee gebouwen. Er is een grote kamer waar de 
gasten gebruik kunnen maken van een keuken, wasruimte en een toilet. In 
het midden van de lodge is een bar en er worden heerlijke Surinaamse 
gerechten geserveerd. De eenvoudige kamers hebben allemaal een klein 
balkon met mooi uitzicht over het meer. 
 
 

 
Op dag 5 bezoeken wij ook het pittoreske kokosdistrict Coronie, met haar verlaten houten kerkjes en aandoenlijke 
huisjes. Hier maken we kennis met de kokosplantages en de ambachtelijke kokosverwerkers. De imkers laten ons 
zien hoe de heerlijke Parwa honing, exclusief uit Coronie wordt gemaakt. Dat de beruchte Braziliaanse bijen (meer 
bekend als de Zuid Amerikaanse killer bees”) ook de beste honing productie leveren, is bij weinigen bekend. In 
combinatie met nectar uit de bloesems van de mangrove boom (parwa) wordt de lekkerste honing gemaakt. Onze 
lokale gids vertelt u alle details over het dagelijkse leven en de historie van deze bijzondere plek. Na de lunch 
vertrekken we richting Paramaribo.  
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Dag 6, Vrije dag  
Vandaag kunt u nog lekker relaxen bij het zwembad of de stad ingaan.  
 
Optioneel, Fietstour Peperpot € 71,- per persoon (L)  
De gids haalt u in het hotel op met een bus en samen rijden jullie naar de fietsverhuur bedrijf. We steken de 
Surinamerivier over met een houten tentboot naar het plaatsje Meerzorg. Van daaruit begint de fietstocht die 
merendeels over zandwegen gaat. Het eerste gedeelte is de goed geasfalteerde hoofdweg (de Oost-Westverbinding 

naar Albina). De weg richting plantage Peperpot is een zandweg. Langs 
deze weg wonen voornamelijk Javanen en Hindostanen. Aan oude koffie- 
en cacaobomen merken we dat we dichterbij de plantage komen. Bij 
plantage Peperpot is het mogelijk het terrein van de oude fabriek te 
bezichtigen. Daar zijn nog te zien een oude, verlaten opzichterswoning uit 
1800 en diverse oude werktuigen om koffie en cacao te bewerken, en 
oude arbeiderswoningen waar nu veel Javanen wonen. Hierna fietsen we 
een stuk door het plantagegebied waar soms veel apen te zien zijn. Na dit 
stukje belanden we weer in woongebied en hebben een prachtig uitzicht 
op de brug. We maken een lunch stop te Meerzorg en stappen daarna 
weer op de fiets richting Paramaribo.  

 
Dag 7-9, Isadou  
Het eiland Isadou gelegen in de Boven Suriname rivier, tegenover het bekende Marrondorp Jaw Jaw, is niet alleen in 
trek vanwege de indrukwekkende stroomversnellingen met bijbehorende zandstrandjes*, maar ook vanwege de 
sereniteit die het oord uitstraalt. Isadou is een van de weinige oorden met authentieke verblijfshutten en waarvan 
een lokaal marron echtpaar de eigenaar is. De tour naar Isadou is uniek,omdat hij zodanig is opgezet,dat de lokale 
marronbevolking zoveel mogelijk betrokken wordt en daardoor “meelift” met het toerisme in Suriname. Zo worden 
de operaties (werkzaamheden) van kok tot gids toevertrouwd aan de enthousiaste lokale bewoners, die hun uiterste 
best doen om het de gasten naar de zin te maken. De charme van de traditionele gebruiken en omgangsvormen zijn 
op Isadou nog goed te beleven.  

 
Boven-Suriname:  
Het Boven-Surinamegebied, waarin het oord Isadou zich bevindt, staat bekend om haar unieke marroncultuur en 
haar maagdelijke Amazoneregenwoud. De Marrons, afstammelingen van weggelopen slaven, hebben zich lang 
geleden in het ontoegankelijke binnenland gevestigd, alwaar zij een nieuw bestaan opbouwden. Door hun 
geïsoleerde manier van leven, ontwikkelde zich een geheel eigen cultuur met sterke Afrikaanse invloeden.  
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Dag 10, Sunset Dolfijnen tour met de Mi Gudu (O)  

Vandaag start de tour om 15:30u. De Mi Gudu tourboot is voorzien van 
diverse gemakken zoals een keuken, bar, comfortabele zitplekken, een 
zonnedek en toiletten. Laat u verwennen met overheerlijke verse lokale 
snacks en koude drankjes terwijl we rustig varen richting Nieuw 
Amsterdam. Hier vertoeft al vele jaren een grote kolonie roze dolfijnen de 
‘Scotalia Guyanensis’, beter bekend als de ‘profosu’. Onze gids vertelt u 
interessante details over deze nieuwsgierige dieren met de hoop ze ook te 
zien. Ook maken wij een stop te plantage Rust&Werk voor een korte 
rondleiding. Onderweg geniet u van dagelijkse taferelen langs de Waterkant 
met historische gebouwen, luxe villa’s en een mooie zonsondergang.  

 
Dag 11, Vrije dag  
Vandaag kunt u nog lekker relaxen bij het zwembad of de stad ingaan. Vrijdag voor uzelf.  
 
Optioneel, Joden Savanna boottour € 90,- p/p   
Overbridge en Jodensavanna liggen in de jungle aan de Surinamerivier, in een rechte lijn ongeveer 50 km ten zuiden 
van Paramaribo. Het landschap kenmerkt zich door een variatie van laagland tropisch regenwoud en witzand 
savanne. De naam verwijst naar de eerste Portugees-Joodse immigranten die in de 17e eeuw naar Suriname 
kwamen en er bloeiende nederzettingen bouwden. Op de Jodensavanne is nodig steeds de sfeer te proeven van 
deze ooit zo rijke en unieke gemeenschap. Hier staat de ruïne van de oudste synagoge van het gehele Amerikaanse 
continent. Tevens vindt men er de oudste Joodse begraafplaats en een bron, waarvan al in de 17e eeuw werd 
beweerd dat het een geneeskrachtige werking heeft. Langs de rivier liggen nog verschillende dorpjes en kleine 
woongemeenschappen op verlaten Joodse plantages.  
Eind 17e eeuw leefden ongeveer 575 Joden hier die samen meer dan 40 plantages en 1300 slaven in bezit hadden. 
Deze semi autonome nederzetting floreerde in de periode dat Joden de Spaanse Inquisitie ontvluchtten en o.a. langs 
de Suriname rivier een nieuw leven startten. Speciale privileges zoals vrijheid van geloof, eigendom en een eigen 
rechtssysteem maakten dit gebied bij de Joodse gemeenschap erg populair. Ook zijn er vier natuurlijke bronnen in 
dit gebied waarvan één bekend staat als de “medicinale bron”. Men zegt dat deze bron nog nooit droog is komen te 
staan. U wandelt hiernaartoe en kunt uw dorst lessen door zelf ook een slok uit deze bron te nemen.  
Het landschap waar u door reist, kenmerkt zich door een variatie van laagland tropisch regenwoud en witzand 
savanne. Langs de rivier liggen nog verschillende dorpen en kleine woongemeenschappen op verlaten Joodse 
plantages.  
 
Hoogte punten tijdens tour afhankelijk van de route  

 Bezoek aan de ruïne van de oudste synagoge van het Westelijk halfrond  

 Rondleiding op de oudste Joodse begraafplaatsen in Suriname.  

 Bezoek aan de eeuwenoude medicinale bron.  

 Zwemmen en zonnen op river resort Overbridge aan de Suriname rivier.  
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Dag 12, Varen naar Domburg  
Vandaag varen we richting Domburg. Vaartocht zal ± 2.5 uren duren. De boot zet u af bij de steiger van Domburg. 
Overnachting bij Little Paradise. 

 
Dag 13, Vrije dag  
Vrijdag voor uzelf.  
 
Dag 14, Little Paradise – PBM  
Vandaag wordt u door Little Paradise teruggebracht naar het hotel in Paramaribo.  
 
Dag 15, Vertrek   
Vandaag kunt u nog lekker relaxen bij het zwembad. Vrije ochtend en uitcheck om 12.00 uur. Tegen 14.00 uur 
vertrek naar de Johan Adolf Pengel Airport.  
 

De reissom van deze reis is afhankelijk van het aantal deelnemers maar zal tussen € 2.099,00 en € 2.189,00 liggen. 

Wanneer er 10 deelnemers of meer zijn, kan worden bekeken of we bij KLM een interessant groepstarief kunnen 

boeken. Uiteraard wordt dit voordeel met u verrekend.  

 

Tarieven zijn inclusief:  

 Retourvlucht per KLM 

 Totaal 14 overnachtingen (waarvan 8 nachten in een Hotelkamer Rivierzijde bij Eco Resort) 

 Gebak/snack/fruit en drank tijdens de tours  

 Lokale reisleider  

 Maaltijden zoals aangegeven (iedere dag ontbijt en tijdens de tours tevens lunch en diner) 

 Transporten per bus en boot  
 
Tarieven zijn exclusief:  

 Fooien  

 Overige lunches & diners in Paramaribo  

 Optionele excursies zoals vermeld in het reisschema 

 Facultatieve tochten tijdens de meerdaagse tours  


