Menimi

Een parel in de jungle van Suriname. Een "Vakantieparadijs". Aan de traag stromende Surinamerivier, in het
vriendelijke hart van de Surinaamse Amazone, verwijderd van Paramaribo, ligt Menimi, een paradijselijk
vakantieplekje.
'Menimi' betekent "Herinner mij" in de taal van de Saramaccaanse Marrons. Deze marrons leven al eeuwen in
kleine dorpjes aan de brede, rustige Surinamerivier.
Ligging:
Menimi Eco Lodge is een lodge gelegen aan het
Boven Suriname gebied op ongeveer 60 minuten
varen vanuit Atjonie. Het resort heeft nette
kamers en zal uw vakantie een extra waarde
geven. Verder is er zwemgelegenheid
(Stroomversnelling) aanwezig voorop bij het
resort zelf. bereiken. Voor wandelaars dus een
uitstekende optie!

Touromschrijving:
Dag 01: Paramaribo – Menimi
Ophalen om 7.30u op een verzamelpunt in de
stad of locatie, nader besproken (indien iemand
op de route valt kan die worden opgehaald.)

Vanuit Paramaribo vertrek richting Paranam via
de Martin Lutherkingweg. Stop bij Suralco indien
de behoefte, kunnen foto’s gemaakt worden.
Vervolgens door op de Afobakaweg tot de
Kruising van de Afobakaweg en Brownsweg. In
de Brownsweg is er een sanitaire stop. Wij rijden
dan door naar Atjoni.
Bij Atjoni aangekomen laden we de bus
gezamenlijk uit en laden de boot dan in om te
vertrekken richting “Menimi”. Menimi is een
dorp/oord gelegen in het Boven Suriname
gebied (Bovenloop van een rivier is aan de kant
waar de oorsprong is en dat is in het binnenland,
de monding is in de oceaan of in een andere
rivier in bepaalde gevallen).
Eenmaal aangekomen zullen we gezamenlijk de
boot uitladen en dan wordt iedereen hun
slaapgelegenheid aangewezen. Daarna is

iedereen vrij om even zelf rond het oord te
kijken of relaxen in het water.

-

Dag 2: Dorpwandeling en Ferulassi Sula

-

U begint uw dag op Menimi met een heerlijk
ontbijt en brengt u daarna een bezoek aan een
marrondorp. De gastvrije Marronbevolking is
bijzonder trots op haar cultuur en laat u graag
kennismaken met hun eeuwenoude gewoontes
en gebruiken. Hierna geniet u van de heerlijke
berreide lunch. In de namiddag tussen 4 en 6
uur wordt u gebracht naar de Ferulassi vallen
waar u heerlijk kunt genieten van de natuurlijke
jacuzzi. In de avonduren kunt u bij een groep
van meer dan 8 mensen genieten van een
culturele dansoptreden (activiteit exclusief).

1 Lange broek en overhemd met lange
mouw tegen verbranding en ‘s avonds
tegen muggen
Voldoende film en /of videoapparatuur
Batterijen
Luchtige kleding
Badhanddoeken
Zwemkleding
Regenmantel of poncho of paraplu
Gympen en waterschoenen
Insecten afweermiddel
Zonnebrandolie
Zaklantaarn en reserve batterijen
Persoonlijke spullen
Surinaams geld voor het kopen van
souvenirs en uw eventuele berekening

Dag 3 Menimi – Paramaribo

Tijdsduur:

De laatste dag van de Menimi tour staat een
boswandeling op het programma. Ook kunt u
erna nog heel even een lekkere frisse duik
nemen voor wij terugkeren naar Paramaribo.

De tijdsduur van de tour is aangegeven in
dagen.

Inbegrepen in de tour
-

Transport op tourdagen : per bus/boot
Boottochten per korjaal met
buitenboordmotor
Bos- en dorpswandelingen onder
begeleiding van lokale gidsen
Maaltijden:
3 daagse: 2xO, 3xL en 2xD
Overnachtingen op bedden
Nederlands en Engels sprekende gids
gedurende het gehele tourprogramma.

Niet inbegrepen in de tour:
-

Fooi
Ongevallen-en reisverzekering
Soft en alcohol

Wat mee te nemen tijdens de tour:
-

Zaklantaarn met reserve batterijen
Een hoofddeksel (pet/hoed)

3 daagse/ 2 nachten Menimi Tour
Dag

Activiteit

1

2

Paramaribo – Menimi
Dorpswandeling

3

Boswandeling/ terugkeer Paramaribo

**Note: U vertrekt vanuit een van de grote
hotels in Paramaribo en wordt bij terugkeer
weer bij desbetreffende hotel afgezet.

Wijzigingen onder voorbehoud

