natuurreservaat
Brownsberg

Highlights van deze tour:
Transmigratiedorpen
Brownsberg

inbegrepen bij deze tour:
	Vervoer van Paramaribo
naar Brownsberg v.v.
	Lunchpakket
	Snacks, fruit en non - alcoholische
drank
	Ervaren Nederlandssprekende gids
	Lunch, koffie en
non-alcoholische dranken
	Entreegelden

tips:
	Een hoed of pet tegen de zon
	Zonnebrandmiddel
	Fotocamera
	Comfortabele schoenen
	Bij regenachtig weer een paraplu
of poncho
	Zwemkleding, een handdoek en
badslippers

Brownsberg is een natuurreservaat gelegen in het
district Brokopondo, op ongeveer 130 kilometer ten
zuiden van Paramaribo. Het natuurreservaat beslaat
ruim 12.000 ha en biedt ruimte aan bijzondere flora en
fauna. Er zijn diverse medicinale planten te vinden die
men op traditionele wijze gebruikt bij verwondingen of
ziekte. De meeste dieren kom je tegen bij zonsopkomst
en zonsondergang. De Brulapen laten meestal wel van
zich horen en misschien wordt een wild hert of Pakira
(bosvarken) gespot. Hoog in de boomtoppen vind je
honderden verschillende soorten tropische vogels en ´s
avonds zal je vele insectensoorten tegenkomen die vaak
afkomen op licht.
Vanuit Paramaribo rijden we naar Paranam over de
bekende Afobakaweg, richting Brownsberg. Aangekomen
op de berg kan men genieten van de schitterende
omgeving en wandelen we naar het ruim 500 meter
hoge Mazaroni plateau. Hier heb je een schitterend
uitzicht op het stuwmeer, dat is ontstaan door de Afobaka
dam te plaatsen in de Surinamerivier. Voordat de dam
gebouwd werd was het gebied van het meer bewoond.
De meeste mensen zijn verhuisd naar de zogenaamde
transmigratiedorpen in Brokopondo en andere gebieden
in het Boven – Suriname gebied. In het meer zijn resten
van boomstammen nog zichtbaar, die zorgen voor een
bijzonder beeld. Op Brownsberg maken we een wandeling
naar een van de 4 watervallen.

maakt de avonturier
in je wakker!
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De wandelpaden daar lopen dwars door het schitterende
regenwoud over heuvels, maar vergen toch bij de klim en
afdaling wel een goede conditie.
Tussen de wandelingen door genieten we van een lekkere
lunch. Na de lunch vertrekken we voor de terugkeer naar
Paramaribo.
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AANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERING REIZEN
vertrouwd, verzekerd & verzorgd

