
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. Aan het einde van de middag gaan we kamp maken langs de rivier en 

slapen we in een hangmat waarbij we in slaap vallen met de geuren en geluiden van het oerwoud. 

 

Dag 3 – 4x4 tour 

In de ochtend vervolgen we onze boottocht en varen we naar onze eindbestemming in Pikin Saron. 

Vanaf deze locatie staat het volgende avontuur op ons te wachten. We starten na een goede 

instructie met de Busiwagi 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 kamp en ook vanavond 

slapen we heerlijk in een hangmat. Afstand: ca. 80 km 

 

Dag 4 – 4x4 tour 

Gedurende deze dag gaan we de strijd aan met de elementen van het oerwoud met het 4x4 voertuig. 

Aan het einde van deze dag eindigt de  Busiwagi 4x4 off road tour en komen we aan in  Java. Bij deze 

plaats komen we tot rust en maken we kamp langs de Commewijne rivier waar je je tevens heerlijk 

kunt opfrissen. Afstand: ca 100 km 

 

Dag 5 – Sugar Trail 

Na een heerlijke nachtrust ruimen we het kamp op en starten we met de Sugar Trail. Deze tocht 

wordt afgewisseld met een boottocht over de Commewijne rivier, een fietstocht over de plantages 

en een wandeling door diverse mooie gebieden. Hoogtepunten zijn Plantage Concordia, Tamanredjo, 

Mariënburg en een boottocht over de Suriname rivier. U overnacht in het prachtige pension 

Frederiksdorp. 

 

Dag 6 – Commewijne rivier 

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 dicht bij 

deze bijzondere dieren komt. Aan het einde van de dag reizen we naar ons overnachtingsadres in 

Paramaribo. 

 

Dag 7 - Terugvlucht 

Transfer naar de luchthaven en vertrek naar Amsterdam. Optioneel kunt u kiezen voor een 

verlenging in Paramaribo om nog enkele dagen te genieten. 

Dag 8 - Aankomst in Amsterdam 

 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen  


