15 daagse rondreis ‘Jungle Adventure’
Dag 1 – Aankomst, Domburg
Bij aankomst op de luchthaven van Paramaribo/Zanderij staat de reisleiding van Busiwagi je op te
wachten en brengt je per minibus naar het overnachtingsadres.
Dag 2 – 4x4 Blanche Marie
Vandaag ga je het avontuur met de Busiwagi 4x4 off road tour richting de Blanche Marie
Watervallen aan. Op de eerste dag ga je samen met je reisgenoten en de gids de savanne verkennen.
Daar krijg je de gelegenheid om het avontuur van offroading aan te gaan. Grote plassen,
modderbaden, heuvels en diepe kuilen, alles komt aan bod. De overnachting vindt plaats op een plek
midden in de prachtige jungle.
Dag 3 – 4x4 Blanche Marie
Na het ontbijt trekken we verder het prachtige binnenland in. Je trotseert de hindernissen en geniet
je van de natuur. De lunch nuttig je aan het einde van de trail. Hierna gaan we tezamen op zoek naar
een geschikte kampplek. Enkele basisprincipes van het overleven in de jungle worden uitgeprobeerd.
Vervolgens maak je je klaar voor een welverdiende nachtrust.
Dag 4 – 4x4 Blanche Marie
Je ontwaakt met de typische bosgeluiden uit de jungle van Suriname. Na een stevig ontbijt vervolgen
we onze weg richting de Blanche Marie watervallen. Na aankomst bij Blanche Marie hebben we de
tijd om te relaxen en heb je de mogelijkheid om een heerlijke verkoelende en verfrissende duik te
nemen. Je zult enige tijd doorbrengen bij de watervallen en genieten van het prachtige schouwspel.
Nabij de vallen wordt het kamp gemaakt.
Dag 5 – Kanotrip
Vandaag maken we ons klaar voor het volgende sportieve avontuur, een kanotrip over de Nickerie
rivier. Aan weerszijde van de oevers kun je vele dieren spotten waaronder tropische vogels en apen.
In de middag gaan we kamp maken aan één van de oevers.
Dag 6 – Kanotrip
Deze dag vervolgen we het kanoavontuur. Een lange stevige tocht over de Nickerie rivier. Prachtige
rivierbeddingen, sula’s en mooie uitzichten. Je komt ogen tekort. In de middag stappen we uit de
kano, maken de perfecte kampplek waar we ons klaarmaken voor een welverdiende nachtrust.
Dag 7 – Relaxen Stondansi
Na een korte kanotrip komen we aan bij ons eindpunt Stondansi. Hier gaan we heerlijk relaxen en
nagenieten van de fantastische en inspannende kanotrip. Hier maken we tevens kamp voor de nacht.
Dag 8 – Per speedboot richting Wageningen
Vandaag zetten we de tocht voort per speedboot richting Wageningen. Een stoere en
indrukwekkende tocht over de Nickerie rivier. Er volgt een relaxt middagprogramma in de mooie
omgeving van Nieuw Nickerie. We overnachten de komende twee nachten in een authentieke
accommodatie boven het water, Stefanies Lodge.
Dag 9 – Nieuw Nickerie
Vandaag bezoeken we de tweede stad van Suriname, Nieuw Nickerie. Een overwegend Hindoestaans
stadje met ongeveer 8.000 inwoners. We maken een wandeling, je krijgt wat tijd om de stad te
verkennen en we gaan een boottocht maken in de prachtige omgeving.

Dag 10 – Bigi Pan Tour
Na het ontbijt gaan we door het Bigi Pan natuurreservaat varen. Tijdens deze tocht ga je vogels
spotten zoals rode ibissen, steltlopers en diverse roofvogels. Tevens hebben we een grote kans dat
we kaaimannen van dichtbij kunnen bekijken.
Dag 11 – 12 Appartement Bloemendaal/ Groningen
Vanuit Nieuw Nickerie vertrekken we richting Groningen naar appartement Bloemendaal. Aan het
einde van deze reis is er tijd om te relaxen. Het appartement heeft een heerlijk zwembad waar je een
verfrissende duik kunt nemen en heerlijk na kunt genieten van de alle indrukken die je hebt
opgedaan tijdens deze reis.
Dag 13 - Paramaribo
Na het ontbijt is het tijd om terug te keren richting Paramaribo. Je krijgt de tijd om de stad te
verkennen en wat winkels te bezoeken. In het begin van de avond genieten we van een heerlijk
gezamenlijk diner. De overnachting vindt plaats in een hotel in Paramaribo.
Dag 14 – Vertrek uit Suriname
In de loop van de ochtend word je opgehaald door onze chauffeur die je naar de luchthaven brengt.
Dag 15 – Aankomst in Amsterdam
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