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For more information, have a look at our website  www.surinametravel.com We make packag-
es  according to your wishes. Please contact our friendly team, who is always there to help! 
 
Kijk op www.surinametravel.com voor meer informatie en de verschillende opties. Verschillende 
pakketen mogelijk. Neem contact op met ons vriendelijke team, welke altijd voor u klaar staat! 

Escape to the jungle  and meet the amazing Maroon Culture

Danpaati River Lodge

Prachtig gelegen in het tropisch regenwoud op een eiland nabij 

het marrondorp Dan, met haar eeuwenoude Afrikaanse tradities.  

De lodge is voorzien van cozy comfortabele huisjes met rivier uitzicht, 

een zwembad tussen de bomen en een yoga dek boven de rivier.  

Bij Danpaati komt u even heerlijk tot rust. Of wilt u juist op avontuur? 

Ook dan zult u zich op Danpaati zeker niet vervelen!

“A little paradise in the Amazon rainforest”



Speciaal voor Danpaati River Lodge kunnen de inwoners van 
het dorpje Dan, gelegen aan de overzijde van Danpaati, een 
cultureel optreden opvoeren waarbij alle liederen en dansen op 
traditionele wijze worden uitgevoerd. Laat u meeslepen door 
het opzwepende gezang en maak kennis met de verschillende 
eeuwenoude dansvormen en liederen. Ook is het mogelijk om  
het Marronmuseum Pikin Slee te bezoeken. 

Zoals u wellicht al heeft gelezen, is uw bezoek aan Danpaati sociaal-
verantwoord. Zo heeft Danpaati samen met maar liefst twaalf 
omliggende dorpen een zorgproject opgezet waarbij lokale vrouwen 
worden opgeleid om voor de ouderen te zorgen. Een deel van de 
opbrengst schenken wij aan de ontwikkeling van de omringende 
dorpen. Ook zijn er verschillende crèches geopend mede als een 
mediatheek. 

visit our website www.surinametravel.com nature      culture      relax      comfort      ...more!
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Er zijn vele activiteiten mogelijk om u te vermaken 
tijdens uw verblijf op Danpaati. Één ding is zeker, 
op Danpaati zult u zich niet snel vervelen! Bedenk 
het en wij voeren het uit!

De Lodges

Danpaati beschikt over zeven tweepersoons-lodges aan de 
rivierzijde en 5 lodges aan de boszijde. Ook zijn er 3 ‘special 
occasion’ lodges, waaronder één grote lodge die onderdak biedt 
aan zes personen. De ‘luxe’ cabin is ideaal voor een romantische 
huwelijksreis!  Alle cabins zijn uitgerust met een eigen douche en 
toilet, klamboe, en veranda met hangmat en stoelen. 

Maatschappelijk-verantwoord

Cultureel optreden 

Wilt u even helemaal weg van de hectiek van het drukke leven? 
Neem een traditionele massage of lees een boek op het yoga-
dek, terwijl u geniet van het prachtige uitzicht over de rivier. Of 
neem een verfrissende duik in het zwembad  Regelmatig doen wij 
ontspannings-en yoga oefeningen op het yoga-dek. Tijdens een 
wandeling door het bos leert u over de medicinale krachten van 
de planten. 

Wilt u juist op avontuur? Dan zijn er ook ontzettend veel 
mogelijkheden tijdens uw verblijf op Danpaati. Neem bijvoorbeeld 
de boot naar een van de stroomversnellingen in de omgeving. 
Bijvoorbeeld de ‘Tapawatravallen’, waar u zich waant in een 
natuurlijke ‘jacuzzi’. Of maak een Kanotocht of kayaktocht over de 
rivier. Het is zelfs mogelijk om een jungle expeditie te doen waarbij 
u midden in het bos zult overnachten en de basiselementen van 
het overleven zich eigen zult maken!  

Verwen uzelf

Ga op avontuur

Danpaati River Lodge is gelegen op een eiland 
in het midden van het regenwoud. Zeker 
één van de meest idillische plekken van het 
Amazonegebied.

“Verwen uzelf met de ongerepte schoonheid van het Surinaamse regenwoud. Leer 
over de tradities van de Marroncultuur of geniet simpelweg van de schoonheid van 
het eiland. Ontspan in een hangmat of zoek verkoeling in het zwembad en in de rivier. 
Breng een bezoek aan het kinderdagverblijf en de mediatheek in het dorpje Dan, 
welke dankzij het bestaan van het oord zijn opgezet. Ook kunt u participeren in een 
project. Zoals het geven van dans-zang workshops of schoolspullen en kinderboeken 
doneren aan de kinderen van het dorp” 

Danpaati River Lodge
tourism with character 


