Commewijne
boottour

Highlights van deze tour:
	Openluchtmuseum Fort NieuwAmsterdam
	Oude koloniale Koffie- en
Suikerplantages
	Dolfijnen spotten

inbegrepen bij deze tour:
	Vervoer Paramaribo - Commewijne
v.v. per bus/auto en boot
	Ervaren Nederlandssprekende gids
	Lunch, fruit, snacks en nonalcoholische drank
	Entreegelden

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

Bij deze boottocht brengt u een bezoek aan het district Commewijne, bekend om de vele historische plantages. Via de Anton
Dragtenweg (van wat bekend staat als de dure wijk van Paramaribo) vertrekt u vanuit Paramaribo richting Leonsberg, langs
deze weg komt u prachtige woningen tegen. De boot vertrekt
vanuit Leonsberg richting Nieuw Amsterdam, hier bevind zich
een historisch openluchtmuseum. Het Fort is in 1734 gebouwd
door Nederlandse kolonisten op deze strategische plaats om zo
de achterliggende plantages te kunnen beschermen tegen de
Engelse en Franse vijanden. Na deze stop vaart u verder naar de
voormalige plantage Rust & Werk. Hier bevind zich een pittoresk
vissersdorpje en de oude koloniale koffie- & suikerplantages. U
kunt hier kennis maken met de eenvoudige leefwijze van de nakomelingen van de contractarbeiders. Het volgende bezoek is aan
de prachtig oude koffieplantage Frederiksdorp, de gebouwen zijn
schitterend gerestaureerd en dienen tegenwoordig als hotelkamers. Op de terugweg stopt u nog even bij de plantage JohanMargaretha, momenteel worden er op deze plantage diverse
gewassen geteeld door landbouwers, zoals cassave, bananen /
bacoven en pepers.
Beschrijving van de dag
U wordt ´s morgens om 9:00 uur opgehaald bij uw hotel. Per bus of
auto vertrekken we richting Leonsberg, gelegen aan de Surinamerivier. Hier maakt u de oversteek per boot naar het historische
openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam, waar u een rondleiding
krijgt. Vanuit Nieuw Amsterdam vaart u verder de Commewijnerivier
op naar het pittoreske vissersdorpje en tevens voormalig plantage
Rust & Werk. U bezoekt de oude koloniale suikerplantages en u
maakt kennis met de eenvoudige leefwijze van de nakomelingen
van de vroegere contractarbeiders. Hoogtepunt van deze boottour
is de plantage Frederiksdorp. Hier krijgt u een rondleiding langs de
prachtig gerestaureerde gebouwen van deze voormalige koffieplantage. Na de lunch is er tijd om even te relaxen en te genieten van
de mooie omgeving. Na dit bezoek vaart u verder naar de plantage
Johan-Margaretha. Aan het einde van de middag vervolgt u de
boottocht richting Leonsberg, waarbij u onderweg misschien wel
verrast wordt door een bezoekje van de dolfijnen! Na aankomst op
Leonsberg wordt u teruggebracht naar het hotel.

maakt de avonturier
in je wakker!

Heerenstraat 15
Paramaribo
Suriname
T +597 473934 of
+597 474227 of
+597 8957994
M +597 7542929 of
+31 637001200
E
W

puritytours
puritytours

AVR
www.puritytours.com

purity@sr.net
www.puritytours.com

AANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERING REIZEN
vertrouwd, verzekerd & verzorgd

