Citytour
Paramaribo

Highlights van deze tour:
	Kennismaking met de
verschillende bevolkingsgroepen in
Paramaribo
	Bezoek aan de Centralemarkt
	Unieke Palmentuin
	Architectuur van de koloniale
gebouwen
	De Kathedraal
	De Synagoge en Moskee op één
locatie
	Fort Zeelandia

inbegrepen bij deze tour:
	Het vervoer van uw hotel naar de
start van de Citytour en v.v.
	Snacks, fruit en non - alcoholische
drank
	Ervaren Nederlandssprekende gids

tips:
	Een hoed of pet tegen de zon
	Zonnebrandmiddel
	Fotocamera
	Comfortabele schoenen
	Bij regenachtig weer een paraplu
of poncho

Maak kennis met de bijzondere binnenstad van
Paramaribo via onze citytour. Samen met onze
gids wandelt u door de straten van Paramaribo,
waar u vele gebouwen uit het koloniale verleden
tegen komt, zoals de houten Sint Petrus en Paulus
kathedraal en het presidentieel paleis. Deze
gebouwen hebben allemaal een eigen bijzondere
geschiedenis en uniforme- en symmetrische
bouwstijl. De historische waarde van deze bouwstijl
heeft als resultaat, dat een groot gedeelte van
Paramaribo is opgenomen op de internationale lijst
van het werelderfgoed van UNESCO.
We brengen een bezoek aan de Centrale Markt
waar u kennis kunt maken met de diversiteit aan
fruit, groenten, kruiden, en overige waren die
Suriname te bieden heeft. De gids vertelt u alles
over de Surinaamse keuken en misschien mag u
zelfs hier en daar wat proeven! We bezoeken daarna
de Keizerstraat waar de Moskee en de Synagoge
gemoedelijk naast elkaar staan. Zo komt u alles
te weten over de multiculturele samenleving in
Suriname.
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in je wakker!
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Fort Zeelandia ontbreekt ook niet tijdens onze
Citytour. Op deze plaats hebben vele historische
gebeurtenissen plaatsgevonden waar onze gids u alles
over zal vertellen. Tijdens deze interessante Citytour
komt u een heleboel te weten over Paramaribo,
de multiculturele samenleving en de bijzondere
Surinaamse keuken.
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