Bijlage rondreis Kleurrijk Suriname
Deze rondreis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Een kennismaking met een in alle opzichten kleurrijk, levendig en tropisch land. Een land doorspekt met
verhalen, een indrukwekkende geschiedenis en oneindige ongerepte regenwouden. Aan Nederlandse
invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichtten er honderden plantages die
het beeld van het Commewijnedistrict bepaalden. Je maakt hier de leukste praatjes, en dan wel in het
Nederlands natuurlijk. Maar er is ook tijd voor de hoogtepunten in het historische centrum van
Paramaribo en een vleugje ‘bos’.
TRANSFER
Bij aankomst op luchthaven Zanderij (Suriname) kijk je in de aankomsthal uit naar onze vertegenwoordiger die
met een bord met het TUI en/of Kras logo op je wacht voor de transfer naar het eerste hotel.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
De in het reisprogramma genoemde excursies zijn inclusief entreegelden.
Optionele excursiepakketten
• pakket met 2 excursies, t/m oktober 2020 € 68 p.p., vanaf november 2020 € 70 p.p., met:
- Stadstour Paramaribo
- Boottocht Commewijneplantage
• pakket met 4 excursies € 350 p.p. (alleen te boeken bij de 16-daagse reis met verlenging in Bergendal), met
- Stadstour Paramaribo
- Boottocht Commewijneplantage
- Jodensavanne en Blaka Watra
- Brownsberg tour
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot
vullen. Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt de reisleider voor de
hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze fooienpot gehaald; als je
tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Namens hen
hartelijk bedankt.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
HANDIG OM MEE TE NEMEN
Voor tochten naar het binnenland is het over het algemeen niet mogelijk en ook niet nodig om een (grote)
koffer mee te nemen. Dit heeft te maken met de maximale belading bij het vervoer per bus en traditionele
boot (korjaal). Wij adviseren voor deze tochten een weekendtas of rugzak mee te nemen waarin je spullen die
droog moeten blijven in plasticzakken verpakt. Je grote bagage wordt veilig opgeslagen bij onze agent of in je
hotel.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit
zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep
ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of
met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d.
stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige
excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je
jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.

TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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