
Zaterdag 20 maart 201016 Reizen

AD Wikènt is een wekelijkse
uitgave van ABCourant NV 
en wordt als bijlage van de 

zaterdageditie van het 
Antilliaans Dagblad verspreid.

ABCourant NV
Prof. Kernkampweg z/n

Willemstad, Tel. 7472200

AD Wikènt
INHOUDSOPGAVE

BMW
gaat
kleiner

Wat goed en echt is laat
zich moeilijk vinden.

Martie Genger

Puzzels, Strip, Tooby
pagina 24

Apple nieuws, koken,
IT-column

pagina 25

Architectenserie deel 1:
Lyongo
Juliana

pagina 19

W A R W A R Ú

Oprah voor rechter
wegens
smaad

pagina 26

Meer
toerisme in
Paramaribo

'Designerkleding van
waardeloze
kwaliteit'

pagina 18

LOTR: War in the
North

Criminelen opsporen
via toetsenbord

pagina
25

pagina 16+17

pagina 23

pagina 22

HP printer met
internet

Meer toerisme in 

A
an de Anton Drag-
tenweg pronkt thans
het splinternieuwe
Marriot Courtyard
hotel (135 kamers),

met een prachtig uitzicht op
de Surinamerivier. Midden
in de stad staat het Best
Western Elegance hotel, met
53 kamers en twee restau-
rants. Verder zijn er nog het
Residence Inn en kleinere
hotels, zoals het Spanhoek
Boutique Hotel (25 kamers).
We zien een Braziliaans hotel
met casino in de wijk Tour-

tonne, waar veel Braziliaanse
gouddelvers logeren. De
sfeer is er dan ook eentje van
harde muziek en de Portuge-
se taal. Tenslotte zijn er diver-
se aparte casino’s bijgeko-
men, zoals een groot casino
in het gebouw dat voorheen
het filmtheater Star was. 

De stad Paramaribo zelf
boeit niet zo erg, de meeste
buitenlandse toeristen ma-
ken eendags tours of meer-
daagse tours naar plaatsen
buiten de stad. Een greep uit
een paar eendags tours, bij-

voorbeeld naar White Beach,
Overbridge, het openlucht
museum in Commewijne, de
vlindertuin, het stuwmeer of
een boottocht langs de ver-
schillende plantages aan de
Suriname Rivier onder lei-
ding van Cynthia MacLloyd.
De Brownsberg is ook een
optie, via het gebied van de
aluminium industrie naar
een mooi bos met waterval-
len. Of naar Berg en Dal, een
uitgestrekt resort met luxe
hutten en mogelijkheden om
een bergwandeling te onder-

nemen, te ‘swingen’ aan een
kabelbaan op hoogte over de
rivier, of kayakken met de
stroom mee en er tegen in.
Geen hoogtevrees en een
goede conditie zijn daarvoor
de vereisten. Maar een gewel-
dige ervaring en zeer de
moeite waard. 

Wie genoeg tijd heeft, kan
een trip maken naar een bos-
negerdorp of naar het Indi-
aanse dorp Palumeu, dat
dicht bij de grens met Brazi-
lië ligt. Een stuk tropisch re-
genwoud, waar je ‘s morgens
wakker wordt van het geluid
van de brulapen en het gefluit
van de vogels. De machtige
stroomversnellingen, de flora
en fauna van het Amazonew-
oud en de leefwijze van de
Bovenlandse Indiaanse stam-
men, de Trios en Wajanas
zijn een en al fascinatie. 

Er zijn geen wegen daar-
naartoe, de tocht gaat per
klein vliegtuigje, dat op een
voetbalveld gelijkend gras-
veld landt. Met kruiwagens
wordt de uitgeladen bagage
vervoerd naar het resort, dat
uit sobere hutten bestaat,
maar voorzien van alle ge-
makken. Het eten wordt ter
plekke, midden in de rimboe
bereid met meegebrachte in-
grediënten uit de stad en kan
bestaan uit rijst, groenten en
kip, maar ook versgevangen
vis of pingo (wild varken). De
indianen zijn erg handig in
het vissen met pijl en boog.
Vanaf de wal of vanuit hun
korjaal mikken ze op de vis-
sen, die zichtbaar zijn in het
heldere rivierwater. De vis
vervolgt z’n weg met de pijl 
in z’n lijf en de geduldige 

Het toerisme in Suriname is de
afgelopen jaren flink gegroeid. De
meeste buitenlandse bezoekers
komen uit Nederland, uiteraard
door de eeuwenlange relatie
tussen de twee landen, door de
taal en door de stagiaires die er
werken en jongelui die op zoek
zijn naar avontuur in de natuur.
Eerst waren er maar twee grote
hotels: Torarica (132 kamers) en
Krasnapolsky (84 kamers) in het
hartje van de stad. Torarica heeft
nu rechts naast het oude gebouw
een luxe hotel erbij, met de naam
Royal Torarica (105 kamers). Links
van het ‘oude’ Torarica staat het
onderdeel Eco Resort (122 ka-
mers).

Tekst Norbert Hendrikse
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