bijlage Highlights of Suriname individueel
Suriname, een smeltkroes van culturen! Maak kennis met een in alle opzichten kleurrijk, levendig en
tropisch land. De koloniale gebouwen in de hoofdstad Paramaribo vormen één groot openluchtmuseum,
waarin veel Nederlandse geschiedenis verborgen zit. Wandel over een van de vele plantage, waar het lijkt
of de tijd stil heeft gestaan. Geniet van schitterende tochten over het water met traditionele boten.
Maak kennis met de lokale gemeenschap in de jungle en ervaar de leefgewoontes. Laat u verrassen door
dit stukje Holland in de tropen.

TRANSFER
Bij aankomst op luchthaven Zanderij (Suriname) dient u zich te melden bij de balie van Torarica Groups voor de
transfer naar uw hotel.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
De in het reisprogramma genoemde excursies zijn inclusief entreegelden.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven
aan de bootsmannen/medewerkers van hotels/lodges, de reisleider en chauffeur. Dit zal zeker op prijs gesteld
worden.
HANDIG OM MEE TE NEMEN
Wat mee te nemen voor de meerdaagse Awarradam/Palumeu tour (max 8 kg per persoon)
2 overhemden (met lange mouwen) • 2 lange broeken • t-shirts • korte broeken • sokken • regenjas • pet of
zonnehoed • zwemkleding • toiletartikelen • zonnebrandolie • insecten afweermiddel • wandelschoenen (met
goed profiel) • slippers • foto-memorycards/batterijen(niet verkrijgbaar op de lodge en beperkte mogelijkheid
tot opladen) • zaklantaarn • zonnebril • kleine rugzak (voor de jungletochten) • Surinaams geld (ca. SRD 1000,
kleine coupures) voor het kopen van lokaal handgemaakte souvenirs en uw eventuele barrekening.
Let op!
Voor tochten naar het binnenland (als onderdeel van een rondreis of als apart arrangement) en
fietsarrangementen is het over het algemeen niet mogelijk om een koffer mee te nemen. Dit heeft te maken
met het maximum toegestane gewicht op een binnenlandse vlucht en/of vervoer per traditionele boot, een
korjaal. Wij adviseren voor dergelijke tochten een weekendtas of rugzak waarin u spullen die droog moeten
blijven in plastic zakken verpakt. Uw overige bagage kunt u in het hotel in Paramaribo achterlaten.
Vergeet ook niet
Luchtige kleding • Trui/vest • Opblaasbaar kussentje om op de harde bank te leggen tijdens korjaaltochten •
Verrekijker.
MOBILITEIT
Wilt u een (groeps)rondreis Suriname boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient
te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken
veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig,
eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein
etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,

in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen Suriname zijn dan ook niet
geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u
uw situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. U bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u dan ook rekening te houden met uw
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus en zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening
met elkaar te houden voorkomt u irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving.
Prettige reis!
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