Ralleighvallen – Voltzberg Tour

Zwem in de stroomversnellingen van de Raleighvallen of hike door de jungle en klim naar de 240 meter hoge top
van de Voltzberg voor spectaculaire uitzichten over de Central Suriname Nature Reserve.

Highlights Tour:
-

Foengoe eiland
Ralleighvallen Stroomversnelling
Central Suriname Nature Reserve
Magische Voltzberg

Ligging:
De Ralleighvallen zijn gelegen aan de Boven
Coppenamerivier, een van de laatste
onbewoonde rivieren op aarde.

Algemene informatie:

De Raleighvallen bestaan uit een serie van
stroomversnellingen en lage watervallen die als
een trap naar beneden stromen. De watervallen
liggen in de Coppenamerivier, in het hart van
Suriname, en maken deel uit van de Central
Suriname Nature Reserve. UNESCO merkte dit
tropische regenwoud aan als werelderfgoed.
Sinds 2000 staat het natuurgebied op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het beslaat
twaalf procent van het landoppervlak van
Suriname. In tegenstelling tot andere tropische
regenwouden in de Amazone, is de Central
Suriname Nature Reserve de schade van
ontbossing nog grotendeels bespaard gebleven.
Het reservaat biedt een grote verscheidenheid
aan flora en fauna. De grootste activiteit hier is
het beklimmen van de Voltzberg. De intensieve
tocht naar de top wordt beloond met een
prachtig uitzicht over het tropisch regenwoud.
Verder zijn er heel wat watervallen waar men
zich na de inspannende en leerzame tocht kan
afkoelen. De Raleighvallen hebben samen met
de Voltzberg een oppervlakte van ongeveer
78.000 ha. Ook kunt u hier genieten van een

geweldig dierenrijk: er zijn 350 verschillende
vogels gespot, en maar liefst 8 verschillende
soorten apen! Kortom, een echte aanrader voor
elke natuurliefhebber!

Touromschrijving:
Dag 01: Paramaribo – Ralleighvallen
Al heel vroeg vertrekken we met de auto naar
Witagron; bij aankomst wordt er geluncht,
waarna de boten worden ingeladen voor de
boottocht naar de Raleighvallen. Bij aankomst
krojgt u de gelegenheid om kennis te maken
met de beheerder en de omgeving te
verkennen. In de middag zullen wij wat
wandelen, het eiland beter verkennen en indien
gewenst, nemen wij een duikje in de rivier. (L,D)
Dag 2: Ralleighvallen – Voltzberg
Direct na het ontbijt maken wij ons klaar voor de
tocht door het bos naar de Voltzberg. Deze tocht
is zeer boeiend en indrukwekkend. Men kan er
veel dieren tegen komen, zoals apen, vogels,
wilde zwijnen enz. Hoogtepunt op deze dag is
uiteraard de klim naar de top van de Voltzberg
(240 m), waar u van een prachtig uitzicht over
het tropisch regenwoud kunt genieten. Voor de
afkoeling stoppen we bij de Anjoemaravallen
voordat wij bij onze lodge aankomen. In de
avonduren genieten we van de heerlijke diner
bereid door onze kok. (O,L,D)

Dag 3 Ralleighvallen
Na het ontbijt vertrekken wij met de boot naar
de adembenemende moedervallen. Na de lunch
heeft u een vrije middag om zelf te bepalen of u
wilt zwemmen, vissen, zonnen, hangmatteren of
relaxen. Rond 18.00u lopen wij met zijn allen
naar het vliegveld, waar u verschillende
vogelsoorten kunt spotten en tegelijk de
zonsondergang kunt meemaken. Na het
avondeten gezellig samen zijn en indien gewenst
een culturele show met zang en dans van de
plaatselijke Raleighboys. (O,L,D)

Dag 4: Ralleighvallen – Paramaribo
Omstreeks 10.00 uur am vertrekken wij
wederom met de boot naar Witagron van
waaruit wij met de auto terugkeren naar Paramaribo.

Inbegrepen in de tour:
-

Transport per auto/ bus en boot V.V
Maaltijden: 4 dagen/ 3 nacht
3xO, 4xL en 3xD
Accommodatie: Lodge te Foengoe
Eiland

-

Activiteiten zoals opgenomen in het
standaard programma
Non – alcoholische dranken
Nederlands of Engelssprekende gids.

**Note: Lange broek en mouwen (warm genoeg
voor avond/ nacht) en weekendtas (waterdicht)
Niet inbegrepen in de tour:
-

-

Alcoholische dranken en frisdranken
Overige persoonlijke uitgaven zoals souvenir
aankopen en overige touractiviteiten buiten
het standaard programma.
Ongevallen -en annuleringsverzekering

We houden rekening met eventuele dieeten,
indien u deze bij de boeking doorgeeft.

Wat mee te nemen tijdens de tour:
-

Zwemkleding
Zonnebrandolie
Hoofddeksel
Badhanddoek
Omslagdoek, handig tegen zon, regen
en muskieten
Reserve kleding
Poncho
Toiletartikelen
Filmcamera en of fototoestel is aan te
raden
insecten afweermiddel

-

-

Uw paspoort of officiele ID-bewijs voor
het kunnen aantonen bij de controle
post
Surinaams geld voor het kopen van
lokaal handgemaakte souvenirs op

Tijdsduur:
Dag1: Paramaribo – Ralleighvallen
Tijd

Activiteit

7.00 uur
7.00 – 10.00 uur

Ophaal verblijf
Route Paramaribo – Witagron met
tussenstop

10.30 – 12.00 uur

Lunch te Witagron

12.00 – 17.00 uur
17.00 uur

Boottocht Witagron – Foengoe
Eiland inclusief inladen en uitladen
Middag wandeling/ vrije invulling

19.00 uur

Dinner

Dag 2: Ralleighvallen
Tijd

Activiteit

8.00 – 9.00 uur
9.00 – 15.00 uur

Ontbijt
Wandeling naar de Voltzberg inclusief
beklimming en lunch
Anjoemara vallen
Dinner

16.00 uur
19.00 uur

Dag 3: Ralleighvallen
Tijd

Activiteit

8.00 uur – 9.00 uur
9.00 uur – 18.00 uur

Ontbijt
Tocht naar de moedervallen + vrije
Invulling

18.00 uur

Wandeltocht naar de airstrip en
Genieten van de zonsondergang

19.00 – 20.00 uur
20.30 uur

Dinner
Culturele show

Dag 4: Ralleighvallen – Paramaribo
Tijd

Activiteit

8.00 – 9.00 uur
10.00 – 14.00 uur

Ontbijt
Vertrek vanuit Ralleighvallen naar
Witagron
Aankomst Witagron en lunch
Aankomst Paramaribo

14.00 - 15.00 uur
18.00 uur

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

Wijzigingen onder voorbehoud

