Danpaati River Lodge
Escape to the jungle and meet the amazing Maroon Culture

Activiteitenboekje
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Danpaati River Lodge is meer dan alleen uw
droombestemming in het regenwoud van Suriname.
Behalve genieten van onze schitterende lodge kunt
u op en rondom het eiland ook genieten van de vele
verschillende activiteiten. Wilt u even helemaal tot rust
komen? Dan is dat ook helemaal geen probleem. Neem
contact op met ons vriendelijk team, dat jarenlang
ervaring heeft in de branche, om de mogelijkheden te
bespreken.

Prinsessestraat 37
Paramaribo
Suriname
+597 8109727 /424522
reservations@danpaati.com
www.surinametravel.com

Dorpswandeling
Maak kennis met de cultuur en tradities van de Saramaccaners. De oorsprong van de
Saramaccaners ligt in Afrika, waar zij ooit werden weggevoerd om op de plantages
te werken. Hedendaags worden zij onze binnenlandbewoners genoemd. Hun cultuur
en traditie hebben zij in stand gehouden. Dan is het dichtsbijzijnde dorpje, dat ook
een nauwe samenwerking heeft met Danpaati River Lodge en in wordt geinvesteerd,
dankzij de opbrengst van de Lodge.

Boswandeling
Volgens de kenners is het oerwoud van Suriname
een van de best bewaarde en mooiste gebieden van
het hele Amazonegebied.
Er komen talloze vogelsoorten voor, grote en kleine
zoogdieren en een rijke variatie aan flora en fauna.
Tijdens een boswandeling maakt u kennis met
de medicinale planten en kruiden die in het bos
groeien.

Het is van belang dat u zich voor de wandeling goed
voorbereidt: Trek stevige wandelschoenen aan en een
shirt met lange mouwen. Zorg vol voldoende water en
bescherming tegen de zon.

Culturele Show
De bewoners in het Boven-Suriname gebied;
de Saramakaners delen maar al te graag hun
culturele tradities met u. Laat u meeslepen
door het opzwepende gezang. Dit was een van
de vormen waarmee boodschappen werden
overgebracht tijdens de slaventijd. Maak kennis
met de eeuwenoude dansvormen tijdens een
culturele show.
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Bootexcursies
Danpaati River Lodge biedt een aantal boottochten
aan, varierend van een half uur tot een halve dag. Zo
kunt u bijvoorbeeld met de boot naar de Tapawatra
stroomversnellingen. Neem een duik bij de Bihati Sula op
slechts een half uur varen vanaf Danpaati. Of maak een
nachtelijke vaartocht op de rivier waarbij de kans erg groot
is dat u Kaaimannen zult zien. De vakmanschap van de
bootsmannen zal u niet ongeroerd laten!

Overige excursies en activiteiten
Behalve georganiseerde excursies zijn er nog tal van
andere activiteiten mogelijk op Danpaati. Zo behoren
de volgende activiteiten ook tot de mogelijkheden;
* Kano-varen
* Traditioneel vissen of vissen met een werphengel
* Traditionele massages
* Verlenging met Jungle expeditie
* Yoga (mits instructeur op het eiland)
* Zelfstandige boswandeling of Joggen over het verharde pad

Uw bijdrage aan de omgeving
Wat u wellicht al weet, is dat Danpaati River Lodge niet zo maar een prachtige
bestemming in het regenwoud van Suriname is. Danpaati River Lodge
investeert, dankzij zijn gasten in lokale projecten in de omgeving van de
lodge. Zo zijn er in de tussentijd al drie crèches gestart en is er onlangs een
mediatheek geopend voor de kinderen van het dorp Dan; genaamd Paati Koni,
oftewel verdeel je kennis. Hier kunnen de kinderen boeken lezen, spellen spelen
en participeren in workshops om zo hun ontwikkeling te stimuleren. Heeft u
artistieke talenten? Zoals tekenen, gedichten maken,
zingen, een muziekinstrument bespelen, theater
of dansen? Dan bent u van harte welkom om een
vrijwillige workshop te geven in het dorp!

Saamaka Marronmuseum
Wilt u meer weten over de Saramakaners en hun cultuur? Dan kan een
bezoek aan marronmuseum Saamaka niet in uw programma ontbreken!
Het museum is gewijd aan het culturele erfgoed van de Saramakaanse
Marronbevolking. Pikin Slee is gelegen op ongeveer 30 minuten
varen vanaf Danpaati. In het museum leert u over de historie van de
Marronbevolking, mede als hun eeuwenoude tradities en kustnijverheid.
Bij de Saramakaners leven mannen en vrouwen
gescheiden in eigen hutten. Het museum is dan ook
ingericht volgens de leefwerelden van de vrouw,
de man en het kind. Het museum heeft ook een
restaurant waar u een heerlijke, traditionele maaltijd
kunt proeven.

Neem contact op met ons vriendelijk team of kijk op onze website
www.surinametravel.com
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