
8-daagse rondreis ‘Ontdek Suriname’ 

Dag 1 - Bloemendaal 

Bij aankomst op de luchthaven van Paramaribo/Zanderij staat de reisleiding van Busiwagi u op te 

wachten en brengt u per minibus naar Appartement Bloemendaal aan de Saramacca rivier nabij het 

plaatsje Groningen. Een ideale plek om even tot rust te komen na de lange vlucht.  

 

Dag 2 - Boottocht 

Vandaag gaat u genieten van een indrukwekkende boottocht over de Saramacca rivier. Vanuit de 

boot heeft u de kans om vele verschillende tropische vogels en diersoorten te spotten die in het 

prachtige oerwoud leven. Na de boottocht kunt u een heerlijke verfrissende duik nemen in het 

zwembad bij appartement Bloemendaal. Ontbijt, lunch en diner inbegrepen. 

Dag 3 – 4x4 tour 

Na het ontbijt vertrekken we in de vroege ochtend per boot naar Santrigon. Deze tocht duurt 

ongeveer 4 uur. De kans is groot dat je vanaf de boot Doodshoofd- en Capucijnapen aan de oever 

door de takken ziet buitelen en dat een toekan zich in een boomtop opwarmt in de opkomende zon. 

Bij aankomst in Santrigon vanaf deze locatie staat het volgende avontuur op ons te wachten. We 

starten na een goede instructie en lunch de 4x4 offroad tour. Door zelf achter het stuur te zitten van 

het 4x4 voertuig ga je diverse hindernissen aan en bedenk je, samen met je reisgenoten en gids 

oplossingen voor de uitdagingen die de natuur je stelt. Aan het einde van de middag maken we 

samen met de gids het kamp klaar, hangen onze hangmatten op en genieten van een welverdiende 

avondmaaltijd.  

Geschatte rijafstand: 30km op onverharde wegen en 20km op verharde wegen. 

 

Dag 4 – 4x4 tour 

We ontwaken met de typische bosgeluiden uit de jungle van Suriname, maken ons ontbijt klaar en 

breken vervolgens het kamp op. Het avontuur vervolgt en gedurende deze dag gaan we de strijd aan 

met de elementen van de jungle met het 4x4 voertuig. We rijden door prachtige stukken waar je 

ogen te kort komt. We trosteren grote plassen, modderbaden, heuvels en diepe kuilen.  
Aan het einde van de middag maken we samen kamp, hangen onze hangmatten op, verfrissen we 

ons in een heerlijke stromende kreek en genieten we wederom van een welverdiende avondmaaltijd. 

Geschatte rijafstand: 45km op onverharde wegen en 15km op verharde wegen. 

Dag 5 – Sugar Trail 

Na een stevig ontbijt vervolgt de weg ons richting Stolkertsijver (ca. 20km) Vanaf dit punt gaat u 

genieten van The Sugar Trail. Na een half uur varen over de Boven-Commewijne rivier komen we aan 

bij de voormalige suikerplantage Concordia. Hier zijn overblijfselen van een waterrad en de 

stoommachine van een suikerfabriek uit circa 1830 te zien. De natuur heeft het verleden 

overwoekerd, maar aan de hand van de verhalen van de gids wordt u mee terug genomen naar de 

slaventijd.  

Tamanredjo is een begrip in Suriname op het gebied van Javaans eten, hier zult u dan ook lunchen 

tijdens deze dagtrip. Hierna komt het roerige verleden van plantage Mariënburg aan bod, met een 

bezoek aan het voormalige fabrieksterrein. Een oud-arbeider verzorgt de rondleiding en zijn 

boeiende verhalen brengen de ruïnes tot leven en neemt u mee naar de tijd van de 

contractarbeiders. U overnacht en dineert in het prachtige pension Frederiksdorp. 

 

Dag 6 – Commewijne rivier - Warappakreek 

Vandaag nemen we u mee voor een tocht op de Commewijne rivier en maken we een grote kans op 



een magische ontmoeting met de Surinaamse dolfijnen. Een ontspannende trip waarbij je dichtbij 

deze bijzondere dieren komt.  Na de lunch vervolgt de trip en varen door naar de Warappakreek. Een 

boeiende en interessante tocht waarbij je teruggaat in de turbulente geschiedenis van Suriname. De 

mooie volgroeide plantages liggen er verlaten en overwoekerd bij maar de gids zal u boeiende 

verhalen vertellen. We brengen een bezoek aan de Suikerfabriek en bij ‘Bakkie’ brengen we een 

bezoek aan een museum. Aan het einde van de middag reizen we naar Frederiksdorp waar u heerlijk 

gaat genieten van het diner en een welverdiende nachtrust. 

 

Dag 7 – Paramaribo 

Deze dag is ter vrije besteding in Paramaribo. Na het ontbijt brengen we u naar de accommodatie 

waar u uw bagage kunt stallen. Met bijvoorbeeld een stadstour krijgt u een mooie indruk van de 

indrukwekkende stad met imposante gebouwen. De lunch en diner geniet u op eigen gelegenheid.  

Dag 8 – Terugvlucht einde rondreis 
Transfer naar de luchthaven en vertrek naar Amsterdam. Aankomst de volgende dag. 
 

 
Programma onder voorbehoud van wijzigingen  


