Stichting Triskontakten – Suriname Reis – November 2022
KasikasimaTour
DAG 1 – Woensdag 09 November 2022
Aankomst in Paramaribo
Welkom in Suriname. Bij aankomst op de J. A. Pengel Internationale Luchthaven zal het METS
team voor u klaar staan en u verwelkomen in Suriname. U zult in een airco bus naar het hotel
Residence Inn gebracht worden, waar u in de avond zult dineren. Dit hotel is tevens uw thuis
gedurende uw verblijf in Suriname. De exotische tuin van het hotel en daaraan gekoppeld zeer
comfortabele kamers (39) en een zwembad zullen uw verblijf zondermeer tot een bijzondere
maken. Voeg daaraan toe Matutu pool bar en restaurant, de tennisbaan, of business center. Alle
kamers beschikken over een televisie, mini bar, airconditioning, warm en koud water douche.
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (D)

DAG 2 – Donderdag 10 November 2022
Trismonument/Tombe/ PBK/ Paramaribo City Tour
Na het ontbijt vertrekken wij naar het Trismonument om daar een krans te leggen. Vandaar gaan
wij naar de Tombe om daar ook een krans te leggen, vervolgens gaan wij naar de Memre Boekoe
Kazerne(PBK) om daar een rondleiding te krijgen en een bezoek brengen aan het Nationaal
Legermuseum. Hierna zullen wij terug gaan naar Residence Inn om aldaar te genieten van de
lunch. In de middag vertrekken wij naar het centrum van Paramaribo waar wij te voet verder
gaan en bezoeken het Onafhankelijkheidsplein omgeven door historische gebouwen waaronder
het Presidentieel paleis, de Palmentuin en de Lim a Po straat, één van de mooiste straten van
Paramaribo. Na deze wandeling rijden wij langs de meest prominente historische gebouwen van
Paramaribo met hun unieke architectuur. U ziet o.a. een Joodse synagoge en een Islamitische moskee pal naast elkaar gelegen
en de kathedraal, het hoogste houten gebouw op het Westelijk Halfrond. Hierna lopen wij via het oude winkelcentrum naar de
grootste Surinaamse markt waar u wordt omgeven door een aroma van tropisch fruit en kruiden. U kunt genieten en een
keuze maken bij één van de vele verkoopstandjes waar o.a. fel gekleurde stoffen, met de hand vervaardigde gouden sieraden,
houtsnijwerken en vooral vers fruit en groenten verkocht worden. Wij sluiten onze tour af aan de Waterkant aan de Suriname
rivier, de favoriete ontmoetingsplek in Paramaribo voor de Surinamers. Lunch in het hotel tegen 13.00 pm. Overnachting in
Residence Inn Paramaribo. (B, L)

DAG 3 - Vrijdag 11 November 2022
Nickerie / Bigi Pan Tour
Nieuw – Nickerie is de hoofdstad van het district Nickerie. Het natuurgebied Bigi Pan is befaamd om haar kustvogels: 72
soorten hebben er hun vaste verblijf, waaronder de rode ibis, de visarend, de stern en verschillende steltlopers. De bustocht
naar Nickerie, door de districten Saramacca en Coronie, duurt ongeveer 3 uur. Onderweg geeft de gids u informatie over de
historie van het gebied en interessante bezienswaardigheden. Na het inchecken in het comfortabele hotel Residence Inn
Nickerie neemt de gids u mee voor de stadstour door Nieuw – Nickerie. Overnachting in Residence Inn Nickerie (B, L, D)

DAG 4 – Zaterdag 12 November 2022
Nickerie / Paramaribo
‘s Ochtends bezoekt u het natuurgebied Bigi Pan. Daar stapt u in een boot die u naar het hart van dit prachtig natuurgebied
brengt. Onderweg zult u rode ibissen kunnen bewonderen en talrijke andere vogels. Na de lunch keert u terug naar
Paramaribo. Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B, L)

DAG 5 – Zondag 13 November 2022
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)

Vrije dag
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DAG 6 - Maandag 14 November 2022
Kasikasima Tour
U wordt om 09.45 opgehaald voor de transfer naar het lokaal vliegveld. De vlucht van
Paramaribo naar Palumeu duurt ongeveer een uur en 15 minuten. Uw tocht naar de basiskamp
wordt direct voortgezet naar de basiskamp. De tocht per korjaal duurt, afhankelijk van de
waterstand, 3 tot 7 uur. Onderweg is er een lunchpauze. Bij de Trombakasula
(stroomversnelling) moet u uitstappen en een stukje lopen. Voorbij de sula ligt de korjaal klaar
waarmee de bootsman u naar het basiskamp brengt. Daar komt u laat in de middag aan. De gids
vertelt u hoe u het best kunt slapen in uw hangmat. Na het avondmaal gaan de meeste gasten
vroeg ´hangmatteren´ om fit te zijn voor de klimtocht van de volgende dag. (B, L, D)

DAG 7 – Dinsdag 15 November 2022
De loop- en klimtocht door de jungle naar één van de toppen van het Kasikasima gebergte is
een unieke ervaring. De tocht duurt heen en terug ongeveer 7 uur. Eén uur daarvan brengt u
door op de top, met een schitterend uitzicht over het Amazonewoud vanaf het plateau. ’s
Middags loopt u terug naar het basiskamp voor het avondeten en gezellig napraten (als het
weer meewerkt, bij een kampvuur). (B, L, D)

DAG 8 - Woensdag 16 November 2022
In de vroege ochtend in de schemering, drijven wij een stukje de rivier af met de boot en kunnen in alle stilte het ontwaken
van het oerwoud ervaren. Na het ontbijt kunt u deze dag verder naar eigen inzicht besteden. Als er meer liefhebbers zijn kunt
u nog een boswandeling maken. U kunt ook gewoon heerlijk niks doen, een beetje zwemmen, oefenen in pijl en boog
schieten, peddelen, of vissen. (B, L, D)

DAG 9 - Donderdag 17 November 2022
De bootslui brengen u per korjaal terug naar Palumeu. Onderweg krijgt u een picknick aangeboden. Als de waterstand het
toelaat kunt u stukken van het traject zelf pagaaien, op de traditionele manier, dus zonder buitenboordmotor. Tussen
aankomst en avondeten heeft u nog een paar uurtjes voor uzelf. (B, L, D)

DAG 10 - Vrijdag 18 November 2022
In de vroege ochtend in de schemering, drijven wij een stukje de rivier af met de boot en kunnen
in alle stilte het ontwaken van het oerwoud ervaren. Na het ontbijt bezoekt u het indiaanse dorp
Palumeu, begeleidt door uw gids. U kunt er handgemaakte kunstnijverheid kopen, rechtstreeks
van de bewoners. 's Middags vliegt u terug naar Paramaribo.
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)
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DAG 11 - Zaterdag 19 November 2022
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)

Vrije dag

DAG 12 – Zondag 20 November 2022
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)

Vrije dag

DAG 13 – Maandag 21 November 2022
Frans Guyana dagtrip
Na het ontbijt vertrekken we vanuit Paramaribo naar Albina. De reis duurt ongeveer 3 uren.
Vanuit Albina vertrekken we per korjaal naar het buurland Frans- Guyana, St. Laurent du Maroni.
Het is vooral bekend geworden door de verfilming van het boek Papillon. Vanaf 1852 werden de
eerste 6000 gevangenen van Frankrijk verscheept naar Frans Guyana om hun straf uit te zitten in
de lokale gevangenis, waaronder ook de bekende Papillon. Deze gevangenis werd gebruikt tot
1946 en is nu in gebruik als museum, waar dagelijks rondleidingen worden verzorgd tussen 11.00
-12.00 uur. Tijdens deze rondleiding komt u meer te weten over de geschiedenis en andere bezienswaardigheden. Na de
rondleiding lopen wij langs enkele winkels en zullen daarna genieten van een Franse Lunch. Na de lunch is er nog tijd over voor
de liefhebbers van architectuur om de oude panden te bezichtigen. Saint-Laurent heeft als bijnaam “Le Petit Paris” vanwege
de koloniale bouwstijl. We lopen terug naar “Oud St. Laurent” en stappen we weer de boot in naar Albina met de doorreis per
bus naar Paramaribo. Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B, L)
DAG 14 – Dinsdag 22 November 2022
Trisochtend Memre Boekoe Kazerne
In de ochtend na het ontbijt wordt u opgehaald bij het Residence Inn hotel waar de bus u zal brengen
naar de Memre Boekoe Kazerne. Stichting Triskontakten, oud Surinaamse trissers en trissers die in
Suriname wonen bij elkaar hebben geroepen om oude herinneringen te delen en gezamenlijk een lunch
zullen nuttigen in de oude bekende recreatiezaal, waar wij te gast zijn bij het Nationaal Leger. Een combo
van de militaire kapel zorgt voor de muzikale omlijsting. Ca. 14:00 uur wordt u weer teruggebracht naar
het hotel. Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B, L)

DAG 15 - Woensdag 23 November 2021
Afobakka / St. K. Blanka
Na het ontbijt vertrekken we vanuit Paramaribo richting Zuid-Suriname +/- 2 ½ uur rijden, langs de
Bauxiet maatschappij Suralco, die in de jaren veertig, van de vorige eeuw, is opgericht. Vandaar
gaan we verder richting Brokopondo. Na hier een kijkje te hebben genomen wordt de tour
voortgezet naar het van Blommenstein stuwmeer. Het stuwmeer heeft een oppervlakte van
135.000 hectare, ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Hier aangekomen kunt u het meer en
de dam van dichtbij bewonderen. De Dam zelf is 1913 meter lang en wel 54 meter hoog. We
maken een stop bij: “STICHTING K. BLANKA”. Hierna wordt uw reis vervolgd naar Berg & Dal. De lunch wordt op Berg en Dal
geserveerd. Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B, L)

DAG 16 - Donderdag 24 November 2022
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)

Vrije dag
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DAG 17- Vrijdag 25 November 2022
Nationale Feestdag Srefidensie
Na het ontbijt, kunt u op eigen gelegenheid de nationale feestdag met de Surinamers vieren. Elk
jaar wordt het in een ander district gevierd.
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B)

DAG 18 – Zaterdag 26 November 2022
Vrije dag
Deze dag kunt u geheel naar vrije behoefte invullen. In de avond heeft u een afscheidsdiner in het hotel.
Overnachting in Residence Inn Paramaribo. (B, D)

DAG 19 – Zondag 27 November 2022
Vertrek Suriname naar Amsterdam
Vandaag vertrekt u na een lichte lunch weer huiswaarts.
Transfer hotel – Internationale Luchthaven. (B, L)

B = Breakfast
D = Diner

L = Lunch
S = Snacks
Einde Programma
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CHECKLIST VOOR DE BINNENLANDSE TOUR: KASIKASIMA

In de tour is inbegrepen:
01. Tours zoals aangegeven in het programma;
02. Accommodatie in Paramaribo en in het binnenland op basis van 2 personen per kamer;
03. Transport per VLIEGTUIG-BOOT van en naar PALUMEU;
04. Boottochten per korjaal met buitenboordmotor;
05. Bos- en dorpswandelingen onder begeleiding van lokale gidsen;
06. Drie maaltijden per dag gedurende het verblijf in het binnenland (een broodmaaltijd, twee
warme maaltijden), koffie en thee, siroop en/of sap bij het eten. Bier, frisdrank en sterke drank zijn
te koop bij de bar op het oord.
07. Overnachtingen in het binnenland in lodges, gebouwd in traditionele stijl, met uitzicht op de rivier;
08. Professioneel Nederlands sprekende gids gedurende het gehele tourprogramma.
Niet inbegrepen zijn:
01. Boekingskosten
02. toeristenkaart/ visum
03. Anti malaria kuur
04. Fooi aan gids en chauffeur
05. Ongevallen-, annulerings- en reisverzekering;
06. Maaltijden welke niet zijn aangegeven in het programma

Wat mee te nemen voor de KASIKASIMA tour, max. 10 kg per persoon.
Advies:
2 overhemden (met lange mouwen), 2 lange broeken, T-shirts, korte broeken, sokken, regenjas, pet of zonnehoed,
zwemkleding, toiletartikelen, zonnebrandolie, insecten afweermiddel, gympies met goed profiel, slippers, verrekijker,
watersandalen, batterijen (niet verkrijgbaar op de lodge, wel mogelijkheid tot opladen), zaklantaarn, zonnebril, kleine
rugzak (voor de jungle tochten), malariaprofylaxe, ongeveer 1000,00 Surinaamse Dollar p/p ( kleine coupures) voor het
kopen van lokaal handgemaakte souvenirs, uw eventuele barrekening.
Er worden geen contanten Euro’s geaccepteerd op de oorden.
Opmerking:
Het handigst is een weekendtas mee te nemen naar het binnenland.
Overtollig bagage kan worden afgegeven in het hotel.
Altijd uw reisdocumenten bij u hebben i.v.m. mogelijke controle door de bevoegde autoriteiten.
Kosten Kasikasima tour € 2945,00 p.p. De prijzen zijn op basis van een tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer bedraagt € 500,00 (dit geldt alleen voor het verblijf in het Residence Inn hotel
te Paramaribo).
NB: Zoals u bekend, dient u zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering voor deze
reisperiode.
Stichting Triskontakten, samensteller van deze reis, neemt geen verantwoording hiervoor. Vanaf Amsterdam-Schiphol
valt u onder de organisatie van de SLM-bedrijven.

Triskontakten

Suriname Airways
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Reisorganisatie

