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SURINAME
Betoverend mooi!

Ben je nog aan het twijfelen of het
wel iets voor jou is om op reis te
gaan naar Suriname? Stop daar dan
nu mee. Suriname heeft namelijk
alles wat je in een rondreis zoekt:
prachtige ongerepte natuur,
vriendelijke en gastvrije bevolking,
een diverse cultuur en een
veelzijdige (maar bewogen)
geschiedenis. Om nog maar te
zwijgen over het heerlijke eten dat
voortkomt uit de traditionele
Surinaamse keuken. Al het
bovenstaande maakt rondreizen in
dit land een unieke en betoverende
ervaring. Ik geef je als ervaren
ontdekkingsreiziger 8 tips & tricks!

Emmylou Kortstam - Hulscher
Reisspecialist Suriname
Tel. +31 (0)172 - 46 96 96
info@valkvakanties.nl

ALGEMEEN
Voordat we verder razen over alle ‘oehs en ahs’ van Suriname bij het geven van de 8 tips
& tricks, is het handig om eerst even wat praktische informatie met je te delen. Deze info
is onmisbaar om straks optimaal te kunnen genieten van jouw rondreis in Suriname!

Suriname
Betoverend mooi en veelzijdig
Over het algemeen kan Suriname beschreven worden als een betoverend mooi land met
een ongekende flora en fauna, een harmonieuze mengelmoes van talloze culturen en een
schat aan overblijfselen van het koloniale verleden. Suriname als land is onderverdeeld in
10 districten: Paramaribo, Nickerie, Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Marowijne,
Brokopondo, Para en Sipaliwini. Elk district kent haar eigen schoonheden: van regenwoud,
savannen en mangrovebossen, tot kolkende rivieren, watervallen en schitterende
strandjes. Een vakantie naar Suriname kan het best omschreven worden als actief, maar er
is ook ruimte voor een rustmoment tijdens jouw rondreis.

Paramaribo
Wooden City of the Caribbean
Bij een bezoek aan Suriname kan je niet om
Paramaribo, de hoofdstad van het land,
heen. Meer dan de helft van de bevolking
(ruim 250.000 mensen) woont in deze
uitgesproken historische stad die zich
kenmerkt door de Surinaamse architectuur,
bouwwerken en typische houten huizen.
Paramaribo – Wooden city of the Caribbean
- staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en
heeft vele musea, bezienswaardigheden,
winkelstraten en een gezellig nachtleven. Je
hoeft je hier dan ook geen moment te
vervelen.

ALGEMEEN
Praktische informatie
De hoofdstad van Suriname is Paramaribo
Suriname grenst in het oosten aan Frans Guyana, in het westen aan Guyana,
in het zuiden aan Brazilië en in het noorden aan de Atlantische Oceaan
De oppervlakte van Suriname is 163.820 km²
Suriname is sinds 1975 een Onafhankelijke Republiek
Het bevolkingsaantal is ca. 559.000 inwoners
In Suriname wordt er Nederlands en Sranan Tongo gesproken.
Verder spreken de bevolkingsgroepen ieder hun eigen taal.
De munteenheid is de Surinaamse Dollar (SRD), €1 EUR is ca. $9 SRD
De banken zijn van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 14.00 uur geopend
De winkels zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur geopend
en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.
De luchthaven is “J.A. Pengel (Zanderij)” voor internationale vluchten
en “Zorg & Hoop” voor binnenlandse vluchten.
In Suriname wordt er aan de linkerkant (L) van de weg gereden
De gemiddelde temperatuur is zo’n 30° C
Suriname kent een kleine regentijd (KRT) van december t/m januari,
een kleine droge tijd (KDT) van februari t/m april,
een grote regentijd (GRT) van mei t/m half augustus
en een grote droge tijd (GDT) van half augustus t/m november.

Op rondreis in Suriname
De veelzijdigheid van Suriname maakt het land ideaal voor
rondreizen, tours en dagtochten. Alles is mogelijk! Bij Van der
Valk Vakanties raken wij niet uitgepraat over Suriname. Naast
ons vernieuwde aanbod rondreizen hebben wij daarom een
aantal unieke meerdaagse tours en dagtochten voor je
geselecteerd. In combinatie met de 8 Tips & Tricks kan jouw
ontdekkingsreis in Suriname niet meer stuk.
Klik hier om de volledige blog te lezen!

8 Tips & Tricks voor de
Ontdekkingsreiziger
#1 - Neem euro's mee
#2 - Trek het binnenland in
#3 - Eet uit de lokale keuken
#4 - Koop daar een SIM-kaart
#5 - Shop op de lokale markt
#6 - Geef bedelaars geen geld
#7 - Wees voor niet te sjiek
#8 - Bestel taxi's vooraf

TOURS
Ontdek Suriname met één van onze dagtochten
Fietstocht Plantage Peperpot
Tijdens de fietstocht passeer je verschillende kleine arbeiderswoningen en plantagegebieden waar soms apen en reuze
hagedissen te zien zijn. Je arriveert uiteindelijk bij de oude
koffie- en cacaoplantage Peperpot in het district Commewijne.
Daar krijg je de gelegenheid om het indrukwekkende terrein van
de oude fabriek te bezichtigen. Na de lunch fiets je weer terug
naar Paramaribo.
Prijs:
€68,- p.p.

Duur:
5 tot 6 uur

Stadswandeling Paramaribo
Neem voor het vertrek naar het binnenland of na terugkomst uit
het binnenland even de tijd om kennis te maken met Paramaribo.
Je maakt kennis met de rijke geschiedenis van 'de Wooden city’,
de stad die door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is geplaatst.
Tijdens deze stadswandeling breng je onder andere een bezoek
aan De Centrale Markt, de bekende Moskee, de Synagoge,
de Kathedraal, het Onafhankelijkheidsplein en de goud juweliers.
Prijs:
€26,- p.p.

Commewijne Riviercruise
Dé attractie van de Commewijne rivier is een cruise met een
comfortabele overdekte houten tourboot met als hoogtepunten
een bezoek aan Plantage Frederiksdorp en het spotten van
dolfijnen bij de monding van de Suriname rivier. Verder kom je langs
de voormalige plantage Margrita, een schattig vissersplaatsje, en
ontbreekt ook een bezoek aan Fort Nieuw Amsterdam niet.
Prijs:
€73,- p.p.

Duur:
8 uur

Duur:
3 tot 4 uur

TOURS
Ontdek Suriname met één van onze dagtochten
Dolfijnen spotten bij zonsondergang
Dolfijnen in Suriname? Jazeker! Tijdens deze drie uur durende
boottocht zul je ze in hun natuurlijke habitat gaan aanschouwen.
Mogelijk dat ze je daarbij nog wel op een show trakteren.
Vervolgens geniet je, onder het genot van lokale snacks, op een
voormalige plantage van een adembenemende zonsondergang.
Nadat de schemering is ingevallen varen we in rustig tempo terug
en kijk je hopelijk terug op een memorabele dag.
Prijs:
€28,- p.p.

Duur:
3 uur

Oude Ambachten & White Beach
Tijdens Oude Ambachten Tour bezoeken we de Marron
houtsnijwerkers en de inheemse pottenbakkers. Je maakt kennis
met deze eeuwenoude ambachten. Ook aanschouw je de mooiste
vlinders in de vlindertuin. Tot slot reizen we af naar White Beach,
een schitterend rivierstrand aan de Suriname rivier, waar je alle
indrukken van deze dag even rustig op je in kunt laten werken.
Prijs:
€89,- p.p.

Natuurpark Brownsberg
Bij de tour naar het 8400 hectares tellende natuurpark Brownsberg
maak je in een dag kennis met een groot deel van het scala aan flora
en fauna dat het Surinaamse regenwoud te bieden heeft. Onder
luidkeels gebrul van de apen maak je wandelingen naar idyllische
watervallen en bergstroompjes en geniet je van magnifieke uitzichten
over het tropisch regenwoud en het Brokopondo stuwmeer.
Prijs:
€122,- p.p.

Duur:
10 uur

Duur:
8 uur

TOURS
Ontdek Suriname met één van onze meerdaagse tours
Anaula Nature Resort
Dit schitterende resort met zwembad is gesitueerd aan de oevers
van een prachtig eiland in de Boven-Suriname rivier, aan de voet
van de Ferulassi watervallen. Het is een comfortabel en uniek
resort in het Amazone regenwoud met haar onstuimige
stroomversnellingen, prachtige flora en fauna, idyllische strandeilandjes en de fascinerende Marroncultuur. Het resort beschikt
over een 20-tal vrijstaande lodges voor 2 tot 5 personen.
Prijs:

Duur:

Vanaf €285,- p.p.

3 of 4 dagen

Bergendal
Bergendal Eco & Cultural River Resort is een uniek resort aan de
oever van de Suriname rivier, te midden van het prachtige
tropische regenwoud. Op deze innemende locatie waar werkelijk
tal van avontuurlijke, culturele en ontspannende activiteiten in een
luxueuze setting ondernomen kunnen worden, beleef je
gegarandeerd de tijd van jouw leven. Het resort beschikt over 45
eerste klas, vrijstaande en prachtig gedecoreerde lodges in 3 types.
Prijs:
Vanaf €113,- p.p.p.n.

Nickerie & Bigi Pan
De Nickerie & Bigi Pan Tour is geschikt voor de echte vogelliefhebber,
maar ook kan je tijdens deze 2-daagse tour genieten van uitgestrekte
landschappen, schitterende rijstvelden en Nieuw Nickerie, de tweede
hoofdstad van Suriname. Bigi Pan betekent ‘groot meer’ ligt in het
noordoosten van Suriname. Dit is de leefomgeving van ruim 120
vogelsoorten waaronder de bekende Rode Ibis.
Prijs:
€199,- p.p.

Duur:
2 dagen

Duur:
2,3 of 4 dagen

TOURS
Ontdek Suriname met één van onze meerdaagse tours
Plantage Frederiksdorp
Plantage Frederiksdorp is een voormalige 18e-eeuwse koffie- en
cacaoplantage. Tijdens deze tour leer je, al wandelend op het
landgoed van de plantage, over de historie en leefgewoonten van de
contractarbeiders. Het Commewijne district heeft een geheel eigen
karakter met haar omliggende plantages, vissersdorpen,
zeestranden, mangrove bossen, vogelzwampen, dolfijnen en lange
fiets- en wandelpaden. Je kan hier zelfs fruit gaan plukken!
Prijs:
Vanaf €186,- p.p.

Duur:
2 of 3 dagen

Galibi
Galibi is een natuurreservaat van maar liefst 4000 hectare groot.
Het is gelegen aan de Atlantische Oceaan, in de monding van de
Marowijne rivier in het noord-oosten van Suriname. De charme van
deze tour ligt in de mogelijke ontmoeting met de kolossale
zeeschildpadden die hier komen nestelen, de onbedorven natuur,
de fraaie zandstranden en de cultuur van de inheemse stam die
wordt aangetroffen in de dorpen Christiaankondre en
Langamankondre.
Prijs:
Duur:
Vanaf €218,- p.p.

Palumeu
Palumeu Jungle Lodge, gelegen nabij het inheemse dorp met
dezelfde naam, bevindt zich langs de Boven Tapanahony rivier en in
het hart van het Amazone regenwoud, waar brulapen en vogels
iedere nieuwe dag aankondigen. Als natuurliefhebber zul je
gefascineerd zijn door de indrukwekkende stroomversnellingen,
unieke flora & fauna en de levensstijl van de Trio en Wajana stam.
Prijs:
Vanaf €663,- p.p.

Duur:
4 of 5 dagen

2 of 3 dagen

TOURS
Ontdek Suriname met één van onze meerdaagse tours
Danpaati
Danpaati betekent letterlijk 'eiland bij het dorp Dan'. Dit dorp is
omringt door de ongerepte natuur van het Amazonegebied en
enkele kleine Saramaccaanse dorpen. Hier kan je jezelf onder
dompelen in de schoonheid van de wilde natuur, alles leren over
deze cultuur of gewoon luieren in een van de hangmatten aan de
schitterende Boven-Suriname rivier. Hiermee lever je tegelijkertijd
een bijdrage aan de zorg voor de lokale bevolking en duurzaamheid.
Prijs:
Vanaf €399,- p.p.

Duur:
3 of 4 dagen

Awarradam
Awarradam Jungle Lodge & Spa is een klein, idyllisch vakantieoord
op een eiland in het Amazone regenwoud en aan de voet van een
fantastische stroomversnelling. Op circa een half uur varen ligt het
woongebied van de Saramaccaners, de grootste Marron
gemeenschap in Suriname. Het bovenstaande maakt Awarradam
een vakantieoord bij uitstek. Niet alleen voor de
natuurliefhebbers, maar ook voor degenen die kennis willen
maken met de unieke cultuur van de Saramaccaners.
Prijs:
Vanaf €663,- p.p.

Duur:
4 of 5 dagen

Meer informatie & boekingen
En, hoe zit het met de twijfel na het zien van deze Suriname Tours? Mocht je overtuigd zijn ga dan
vertrouwd, verzorgd en voordelig op ontdekkingsreis in Suriname met Van der Valk Vakanties!
Klik hier om al onze nieuwe Suriname rondreizen te bekijken. Wil je direct boeken? Dan kan dat gemakkelijk
en snel via www.valkvakanties.nl. Wil je meer informatie of advies? Neem dan contact op met Emmylou
Kortstam, onze reisspecialist Suriname, via tel. +31 (0)172 - 46 96 96 of info@valkvakanties.nl.

