16 daagse

Inspiratiereis
Suriname
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen afgestemd, u reist
individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u,
of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal die nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Deze mooie reis neemt u mee door het authentieke Suriname en begint in de bruisende hoofdstad Paramaribo. De sporen van het
Nederlandse koloniale verleden zijn nog duidelijk zichtbaar in de Surinaamse hoofdstad, die vanwege haar historische gebouwen is
opgenomen op de Unescolijst van werelderfgoederen. U leert meer over het verleden van Suriname en brengt onder andere een bezoek
aan de bekende suikerfabriek Mariënburg. U maakt kennis met de Marroncultuur tijdens uw verblijf in de Danpaati Lodge, in het
binnenland van Suriname. De Surinamers noemen het ook wel ‘het bos’. U sluit uw reis af in het Kabalebo Nature Resort, in het hart van
de Amazone. Een oase van rust en ver van de bewoonde wereld. Een ideale plek om veel dierenleven te spotten. Geniet van uw reis in dit
prachtige land waar het toerisme nog in haar kinderschoenen staat.
Dag 1: Amsterdam - Paramaribo
U vliegt vandaag met uw intercontinentale vlucht naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Bij aankomst op de luchthaven wordt u
verwelkomd door de taxichauffeur en naar uw hotel gebracht. De rest van de dag is vrij gepland om bij te komen van uw reis en/of
Paramaribo te ontdekken. Paramaribo is een van de weinige echte steden die in Suriname te vinden zijn. Suriname is een smeltkroes
van culturen en dat is ook goed te merken in deze bruisende hoofdstad. Een verblijf in Paramaribo is als een reis terug in de tijd: de
sporen van het Nederlandse koloniale verleden zijn nog goed zichtbaar en overal waar u komt, zult u de geschiedenis voelen. Het
historische centrum van Paramaribo staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Bijna alle gebouwen die u hier vindt, zijn
gemaakt van hout. Dat maakt het historische centrum van Paramaribo ook zo speciaal. Ook staat het grootste houten gebouw van
Latijns-Amerika, de St. Petrus en Paulus Basiliek in het centrum. U verblijft in het hotel Royal Torarica, gelegen aan de Suriname rivier.
Het hotel is omgeven door groen en ligt op loopafstand van het historische centrum van Paramaribo. Ter ontspanning kunt u hier
gebruik maken van het zwembad met heerlijke ligbedden.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)
Dag 2: Paramaribo
Na het ontbijt maakt u samen met uw gids een wandeling door Paramaribo en leert u de stad beter kennen. U komt langs verschillende
monumenten en historische gebouwen. Uw gids vertelt u meer over de verhalen achter de gebouwen en zal u ook foto’s van vroeger
laten zien. Na afloop van de tour heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)

Dag 3: Paramaribo
Vandaag staat er een ontspannen dag op het programma. In de ochtend wordt u door een privé chauffeur opgehaald en naar het
Houttuyn Wellness River Resort gebracht. Dit resort ligt in een volledig natuurlijke setting, ongeveer op 15 minuten rijden van
Paramaribo. Hier wordt u vriendelijk ontvangen en heeft u de rest van de dag om te genieten bij de Wellness Pool & Jacuzzi. Ga naar
de sauna of kies voor een volledige lichaamsmassage. In de middag kunt u genieten van een heerlijke lunch en aan het eind van de
middag wordt u weer opgehaald en naar uw hotel gebracht.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)
Dag 4: Paramaribo
Aan het eind van de middag vertrekt u op eigen gelegenheid naar het startpunt van de boottocht. Tijdens de boottocht gaat u op zoek
naar de Sotalia dolfijnen, de Surinaamse rivierdolfijn. Onder het genot van Surinaamse snacks kunt u genieten van het uitzicht en de
zonsondergang. Over de Commewijne rivier vaart u weer terug naar Paramaribo.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)
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Dag 5: Paramaribo – Danpaati
Deze dag verlaat u Paramaribo en reist u naar het binnenland van Suriname. Vanuit Paramaribo is het ongeveer 3,5 uur rijden naar
Atjoni, vanwaar u de reis vervolgt per korjaal over het water. In het binnenland zijn nog verschillende Marrondorpen te vinden. Door
de geïsoleerde ligging in het binnenland hebben zij een geheel eigen cultuur ontwikkeld met veel Afrikaanse invloeden. Op een eiland
in de Boven-Surinamerivier, vlakbij het Marrondorp Dan, vindt u de Danpaati Lodge waar u de komende nachten verblijft. Het dorpje
Dan staat bekend om de bijzondere cultuur waar veel Afrikaanse rituelen en tradities nog intact zijn. Tijdens uw verblijf in de lodge
maakt u kennis met de deze cultuur en kunt u genieten van de schoonheid van de omgeving.
(overnachting Danpaati Lodge | volpension)
Belangrijk! Er is geen warm water beschikbaar en de cabins zijn niet voorzien van airconditioning of ventilatoren. Over het algemeen is
er alleen ’s avonds elektriciteit.

Dag 6 & 7: Danpaati lodge
De lodge biedt verschillende activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Zo kunt u onder andere kiezen voor een dorpswandeling, een
wandeling door de jungle en kaaimannen spotten. U kunt natuurlijk ook gewoon ontspannen in uw hangmat, een duik nemen in het
zwembad of kajakken rondom het eiland. Er zijn nog een aantal optionele activiteiten tegen meerkosten ter plaatse bij te boeken.
(overnachting Danpaati Lodge | volpension)
Dag 8: Danpaati lodge – Paramaribo
Na het ontbijt stapt u weer in de korjaal en reist u vanaf Atjoni terug naar Paramaribo. Bij aankomst in Paramaribo wordt u naar uw
hotel gebracht. Hier heeft u de rest van de dag vrij gepland. Maak een wandeling in de Palmentuin en maak een stop bij de Waterkant
waar u vele leuke restaurantjes en barretjes vindt. Wat zeker niet mag ontbreken tijdens een verblijf in Paramaribo is een bezoekje aan
de Centrale Markt, dit is namelijk de grootste overdekte markt van het Caribisch gebied! Op deze kleurrijke markt worden onder andere
kledingstukken, groente en fruit verkocht. Op het Onafhankelijkheidsplein vindt u de meest belangrijke gebouwen van de stad.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)
Dag 9: Paramaribo – Kabalebo Nature Resort
Vandaag neemt u een taxi naar de lokale luchthaven Zorg & Hoop. Hier stapt u aan boord van uw binnenlandse vlucht naar het Kabalebo
Nature Resort, gelegen in het hart van de Amazone. Met het meest dichtstbijzijnde dorp op ongeveer 240 km afstand en enkel
bereikbaar met een vlucht is Kabalebo een oase van rust, ver weg van de bewoonde wereld. Juist door deze afgelegen ligging is dit een
van de beste plekken in Suriname om veel dierenleven te spotten. Omgeven door een grote en unieke verscheidenheid aan flora en
fauna worden er verschillende activiteiten aangeboden.
(overnachting Kabalebo Nature Resort | Inspiration Point: volpension)
Let op! Tijdens de binnenlandse vlucht naar Kabalebo kunt u maximaal 7 kg bagage p.p. meenemen. Overtollige bagage kunt u in overleg
met onze lokale partner achterlaten in Paramaribo, waar u terugkeert na uw bezoek aan Kabalebo.
Dag 10 t/m 12: Kabalebo Nature Resort
Deze dagen verblijft u in het Kabalebo Nature Resort. Rondom het resort vindt u vele vogelsoorten, zeldzame vlinders, tientallen
vissoorten en indrukwekkende katachtigen. Tijdens uw verblijf kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. De activiteiten,
aangeboden door Kabalebo, verschillen van boswandelingen tot boottochten, bergbeklimmen en het spotten van wildlife. Ook heeft u
genoeg tijd om te ontspannen en kunt u gebruik maken van het zwembad.
(overnachting Kabalebo Nature Resort | Inspiration Point: volpension)
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Dag 13: Kabalebo Nature Resort - Paramaribo
In de ochtend wordt u naar de landingsbaan van uw accommodatie begeleid, vanwaar u aan boord stapt van uw binnenlandse vlucht
terug naar Paramaribo. Eenmaal hier aangekomen neemt u een taxi naar uw hotel gebracht, u verblijft wederom in Hotel Royal Torarica.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)

Dag 14: Paramaribo
Vandaag is uw laatste dag in Paramaribo. Neem een verfrissende duik in het zwembad of bezoek op eigen gelegenheid het centrum van
Paramaribo. Bent u een geschiedenisliefhebber? Breng dan nog een bezoek aan Fort-Zeelandia. Dit fort werd in 1600 gesticht door de
Nederlanders en is tegenwoordig een museum. Vanuit het fort dreven de Nederlanders handel en verdedigden zij hun nederzettingen.
Sluit de dag af met een lekker glaasje Parbobier op het terras van ’t Vat.
(overnachting Hotel Royal Torarica | logies en ontbijt)
Dag 15: Paramaribo – Amsterdam
Uw reis door Suriname is helaas voorbij. U wordt opgehaald door een van onze lokale medewerkers en naar de luchthaven van
Paramaribo gebracht. Hier stapt u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 16: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.

Prijs: Ca. € 2.742,- per persoon *
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
• binnenlandse vluchten, economy class
• 7 overnachtingen, maaltijden zoals vermeld
• 3 overnachtingen in de Danpaati lodge op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele gidsen
• 4 overnachtingen in Kabalebo Nature Resort op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele
gidsen
• alle transfers en excursies zoals vermeld
• 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
• uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
• internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
• early check-in / late check-out, op basis van beschikbaarheid wordt deze soms door hotel gegeven. Wilt u er zeker van zijn
dat u dit heeft, informeer bij ons naar de meerprijs.
• publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
• reis- en annuleringsverzekering
• per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen, dan zijn wij genoodzaakt €
25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
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Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en
van de informatie daarover. www.anvr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is zijn
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen
tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die
deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als
gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt
indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
www.calamiteitenfonds.nl

Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden én aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
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Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. Daar kunt u
geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit u de Kortlopende
Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering vóór de reis,
wanneer het valt onder de voorwaarden, de annuleringskosten
vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de
reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte dagen de kosten
vergoed. Met de Dubbel-Zeker variant speelt u helemaal op safe.
Moet u eerder huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug,
tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag
van de vakantie.

Waarom een reisverzekering ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in het
buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan in Nederland en
bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoed uw
zorgverzekeraar, dat wat in Nederland gangbaar is. Het meerdere
komt dan voor eigen rekening. Met de Kortlopende
Reisverzekering worden al uw onvoorziene medische kosten
vergoed.100%. Waar u ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering
check of deze ook werelddekking heeft. Wij raden u aan
geneeskundige kosten en ongevallen te verzekeren.

BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele
reissom en wilt u dit aanpassen.

Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes.
Dit alles om u nog beter te informeren over uw aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en
cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR
reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische maatregelen. Denk aan het milieu
voordat u dit reisvoorstel print ☺
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