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SURINAM, GVAJANA in FRANCOSKA GVAJANA
TER ZA KONEC ODDIH NA KARIBSKEM OTOKU MARTINIK
NAJBOLJ SKRIVNOSTNI IN SKRITI DELI JUŽNE AMERIKE
Pred vami je zanimivo potovanje, namenjeno vsem ljubiteljem Južne Amerike in tropskih temperatur. Dežele, ki jih
bomo obiskali na našem 15. zimskem sindikalnem izletu, so osamosvojene bivše kolonije evropskih velesil: Velike
Britanije, Nizozemske in Francije. Francoska Gvajana ostaja še vedno pod okriljem Pariza, medtem ko sta Surinam in
Gvajana že pred leti krenili svojo pot. Vsaka od omenjenih držav ima svoje posebnosti: tako je Francoska Gvajana edina
frankofonska dežela, tako kot tudi Surinam edina holandska in Gvajana edina angleško govoreča dežela v Južni Ameriki.
Dežele se ne morejo pohvaliti z bogato zgodovino. Pred prihodom evropskih osvajalcev so tod živela redka razseljena
plemena avtohtonih domačinov. Špancem in Portugalcem, ki so si razdelili Novi svet, pa ti kraji niso bili dovolj zanimivi
za poselitev in so si jih prisvojile evropske države, ki so se v boj za kolonije spustile med zadnjimi. In te so v vsaki od
omenjenih Gvajan pustile svoje sledi, ki so opazne v izjemno dobro mešanem prebivalstvu, njihovih kulturah in lokalni
arhitekturi. Zagotovo pa se dežele lahko pohvalijo z izjemno, neokrnjeno naravo. V glavnem je to deževni pragozd in tu
so številne reke, ki na svoji poti v Atlantik formirajo brzice in slapove. Največji med njimi se nahaja v Gvajani in si ga
bomo seveda ogledali. V Surinamu bomo tri dni preživeli v lodžu na obali istoimenske reke, sredi tropskega gozda, in
se podajali na krajše in daljše izlete, na katerih bomo spoznali kulturo Maronov (naslednikov nekdanjih temnopoltih
sužnjev, ki so pobegnili s plantaž in pričeli svoje svobodno življenje daleč proč od civilizacije) ter lokalno tropsko floro
in favno. V Francoski Gvajani se bomo podali na Hudičev otok, na katerem se je nahajal eden najbolj zloglasnih zaporov
na svetu in seveda brez ogleda vesoljskega centra tudi ne bo šlo. Za konec pa, verjamemo, se bo vsem prilegel počitek
v hotelu na prelepi peščeni tropski plaži. In ker take plaže Gvajane nimajo, smo za kratek oddih na koncu potovanja
izbrali francoski otok v Karibih, Martinik. Bodite med pionirji, ki bodo »odkrili« ta skrivnostni in manj znani del Južne
Amerike.
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: MARIBOR – LJUBLJANA - BENETKE – AMSTERDAM
Opoldanski prevoz iz Maribora, Celja in Ljubljane do letališča v Benetkah, od koder bomo v večernih urah poleteli
proti Amsterdamu. Po pristanku nastanitev v hotelu v bližini letališča in nočitev.

2. DAN: AMSTERDAM - PARAMARIBO (SURINAM)
Jutranji prevoz na letališče v Amsterdamu in polet preko Atlantika proti mestu Paramaribo. Surinam je bivša nizozemska
kolonija in edina dežela v Južni Ameriki, kjer se govori holandski jezik. Po pristanku in opravljenih obmejnih
formalnostih prevoz do hotela, nastanitev in prosto popoldne za počitek. Večerja in nočitev (V).
3. DAN: SURINAM: PARAMARIBO - NICKERIE
Po zajtrku se bomo podali proti zahodnemu delu Surinama. Tod se nahajajo mokrišča: 68.000 hektarjev pragozda iz
mangrov in številne lagune, kjer se mešata sladka in slana voda. To je raj za številne vrste tropskih ptic, rib in rakov, ki
jim ta rezervat predstavlja njihov dom. Z lesenimi čolni se bomo podali na naš prvi vodni »safari«. Popoldne nastanitev
v zanimivih lodžih, ki so postavljeni na vodi, v eni izmed lagun v pokrajini Nickerie. Ta je ime dobila po plemenu
Neekeari, ki je tod živelo pred prihodom belih osvajalcev iz Evrope. Pokrajina meji na severu na Atlantski ocean in na
zahodu na sosednjo Gvajano. Na območju velikem dobrih 5000 km² živi nekaj manj kot 40.000 prebivalcev, v glavnem
so to nasledniki Afro-surinamcev, Indijcev, Javancev, Kitajcev in Evropejcev. Ti redko poseljeni kraji so bili relativno
pozno odkriti in naseljeni; šele v prvi polovici 18. stoletja, ko so tja prispeli prvi škotski in angleški priseljenci. Večerja
in nočitev (Z,K,V).
4. DAN: NICKERIE (SURINAM) – GEORGETOWN (GVAJANA)
Dopoldne se bomo poslovili od Surinama in preko reke s trajektom vstopili v Gvajano. Po opravljenih obmejnih
formalnostih bomo v dobrih treh urah prispeli v Georgetown. Na poti do glavnega mesta Gvajane, edine angleško
govoreče dežele v vsej Južni Ameriki, se bomo seznanili s popolnoma drugačnim načinom življenja te bivše britanske
kolonije. Po kosilu ogled mesta Georgetown, ki se nahaja na obali Atlantika, ob ustju reke Demerara in se ga je prijel
vzdevek »Garden city of the Caribbean«. Glavno mesto, ki ima približno 120.000 prebivalcev, je administrativno,
finančno in gospodarsko središče dežele. Tukaj imajo sedež vse vladne institucije in mesto se ponaša z britansko
kolonialno arhitekturo; med najlepše primere sodita katedrala Sv. Jurija in tržnica Stabroek. Po končanem ogledu
nastanitev v hotelu in nočitev (Z,K).
5. DAN: GEORGETOWN–SLAPOVI KAIETEUR–GEORGETOWN-PARAMARIBO
Danes si bomo ogledali gvajanski kronski biser: slapove KAIETEUR. Let iz glavnega mesta do narodnega parka Kaieteur
čez nedotaknjen gvajanski deževni pragozd bo trajal 50 minut. Dopoldne bo namenjeno ogledu največjega enojnega
(po volumnu) slapa na svetu, ki je štirikrat višji od Niagarskih slapov in dvakrat višji od Viktorijinih in meri v višino 226
m. Nahaja se znotraj edinega gvajanskega istoimenskega nacionalnega parka. Slap Kaieteur velja za enega močnejših
slapov na svetu s pretočnostjo 663 m³/s. Na sprehodu skozi nacionalni park bomo lahko opazovali tudi lokalno floro in
favno. Nato se bomo vrnili v Georgetown in z mednarodnega letališča poleteli nazaj v Paramaribo. Po prihodu in
opravljenih formalnostih prevoz do zdaj že znanega hotela v središču mesta, nastanitev, večerja in nočitev (Z,V).
6. DAN: PARAMARIBO
Dopoldne si bomo ogledali največje leseno mesto v Južni Ameriki, ki so ga osnovali Nizozemci kot svojo trgovsko
postajo. Leta 1630 so ga zavojevali Angleži, a je to ozemlje leta 1667 ponovno prešlo k Nizozemcem in bilo do leta 1975,
ko je dobilo svojo neodvisnost, pod nizozemsko vlado. Mesto so v zgodovini često pustošili požari: eden največjih je bil
leta 1821, ko je zgorelo preko 400 hiš in stavb. Mesto ima ekvatorialno podnebje in letne temperature nihajo med 22
in 31° C. Po zajtrku se bomo sprehodili po središču mesta, kjer stojijo najpomembnejše zgodovinske zgradbe in trgi kot
so Trg neodvisnosti, park Palm Garden, znani »Waterfront« ter osrednja tržnica. Po kosilu se bomo odpeljali do stare
plantaže in rezervata Paperpot, ki se ponaša z bogato floro in favno. Nato se bomo odpeljali do pomola v mestu Novi
Amsterdam in se vrnili v Paramaribo z ladjo. Z malo sreče bomo med vožnjo lahko ugledali delfine z roza trebuščki.
Nočitev (Z,K).
7. DAN: PARAMARIBO - BERG EN DAL
Današnji dan bo namenjen naravi in kulturi. Najprej bomo obiskali najstarejšo židovsko naselbino v Južni Ameriki,
imenovano Jodensavanne: v prevodu židovska savana. Skupina židov se je iz Brazilije sem preselila leta 1660, da bi
ubežala njihovemu pregonu. Naselbino so ustanovili približno 50 km južno od glavnega mesta Paramaribo, na reki
Surinam. Tukaj so ustanovili prve plantaže sladkornega trsa, na katerih so delali temnopolti sužnji iz Afrike. Na vrhuncu
je tod živelo preko 500 lastnikov plantaž in več kot 9000 temnopoltih sužnjev. Židovska skupnost se je kasneje preselila

v Paramaribo. Obiskali bomo ostanke sinagoge (replika stoji danes v glavnem mestu) in staro židovsko pokopališče.
Sledil bo ogled vasi Redi Dotie, v kateri živi avtohtono prebivalstvo, Amerindijanci. Nastanitev v hotelu v kraju Berg en
Dal in nočitev (Z,K).
8. in 9. DAN: BERG EN DAL - PRAGOZD: OB POREČJU REKE SURINAM
Naslednja dva dneva bosta namenjena raziskovanju in spoznavanju surinamskega pragozda in kulture Maroonov. S
tradicionalnimi kanuji, ki so jih domačini od nekdaj uporabljali za transport po rekah, se bomo podali v zgornji tok reke
Surinam in se za dve noči nastanili v lodžu ob reki. Čas bomo preživljali v vodenih sprehodih skozi pragozd do vasi, kjer
nam bodo domačini, Maroni, predstavili svojo kulturo s pomočjo plesov in pesmi. Beseda Maroon ali Marrons pomeni
»črni ljudje iz gozda«. Maroni so nasledniki zasužnjenih Afričanov, ki so pobegnili s plantaž in se naselili sredi divjega
pragozda. Njihov jezik je mešanica angleščine, portugalščine, nizozemščine in različnih afriških jezikov. Njihova vera pa
se imenuje winti in pomeni sinkretizem različnih afriških verovanj v eno samo. Enega od dveh večerov bomo preživeli
na reki v nočnem »iskanju« in opazovanju kajmanov. Bivanje v pragozdu na osnovi polnih penzionov (Z,K,V).
10. DAN: ZGORNJI TOK REKE SURINAM - PARAMARIBO
Dopoldne se bomo lahko podali še na kak krajši sprehod po pragozdu in po kosilu v našem lodžu se bomo najprej s
čolni, nato avtobusom, vrnili v glavno mesto in prestanek dneva bo prosto (Z,K).
11. DAN: PARAMARIBO – KOUROU (FRANCOSKA GVAJANA)
Po zajtrku se bomo poslovili od Paramariba in našega hotela in se podali do obmejnega mesta Albina ter zapustili
Surinam. S pirogami bomo prečkali mejno reko Marowijne in prispeli v mesto St. Laurent v Francoski Gvajani. Po
opravljenih formalnostih na obeh mejah si bomo ogledali nekdanje zaporniško zbirno taborišče St. Laurent du Maroni,
ki je bil več kot stoletje največja in najpomembnejša kazenska ustanova v Francoski Gvajani, ustanovljena leta 1858.
Kazensko kolonijo so dokončno zaprli leta 1946. Danes je mesto drugo največje v Francoski Gvajani in ima malo manj
kot 50.000 prebivalcev. Njihova etnična struktura je, kot povsod v Francoski Gvajani, zelo raznolika: Maroni
predstavljajo najštevilčnejšo etnično skupino kateri sledijo Kreolci, Amerindijanci, Haitijci, Francozi imenovani
»metropolitanci« in Brazilci. Po ogledu kazenske kolonije bomo pot nadaljevali do mesta Kourou. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev (Z,V).
12. DAN: KOUROU - HUDIČEV OTOK - KOUROU
Danes si bomo pogledali eno od dveh največjih znamenitosti v Francoski Gvajani, Hudičev otok, kazensko kolonijo, ki
je veljala za eno najbolj zloglasnih v drugem francoskem cesarstvu. Odprli so jo leta 1852 in sem so vozili zapornike iz
bližnje kolonije St. Laurent du Maroni in to z vseh koncev francoskega imperija. Zapor je slovel po krutosti paznikov do
zapornikov, izjemno težki, tropski klimi in številnih boleznih, ki so doprinesle k visoki smrtnosti zapornikov. Zapor je bil
dokončno zaprt šele leta 1953. Do tedaj pa je slovel kot zapor za politične nasprotnike. Med najbolj znanimi je bil Alfred
Dreyfus, ki so ga obsodili, da je vohunil za Nemčijo. S katamaranom se bomo podali na celodnevni izlet in na otoku bo
tudi možnost kopanja. Po končanih ogledih se bomo vrnili v Kourou, večerja v hotelu in nočitev (Z,V).
13. DAN: KOUROU* - VESOLJSKI CENTER ARIANE - CAYENNE
Današnji dan bo namenjen ogledu enega najbolj znanih vesoljskih centrov na svetu. Nahaja se na območju 700 km² in
leta 1964 ga je odprla francoska vesoljska agencija ter velja za najboljšega na svetu. Kar 85% vseh telekomunikacijskih
satelitov lansirajo od tukaj: enega vsakih nekaj tednov. Po končanem ogledu vesoljskega centra se bomo odpeljali do
glavnega mesta Cayenne in si ga ogledali. Mesto leži na bivšem otočku v ustju reke Cayenne na obali Atlantika. Moto
mesta je »Fert aurum industria«, kar pomeni: delo prinaša bogastvo. Cayenne je največje frankofonsko mesto v Južni
Ameriki in ima danes približno 150.000 prebivalcev. Po končanem ogledu mesta, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev
(Z,V).

14. DAN: CAYENNE - MARTINIK (FRANCOSKI ANTILI)
Dopoldne prosto do prevoza na letališče in opoldanski kratek dvourni let do srede Karibskega morja in francoskega
otoka v Malih Antilih, Martinika. Otok ima površino 1.128 km² in spada pod Francijo kot njen prekomorski departma.
Kot del Francije je tudi del Evropske unije in predstavlja njen najbolj zahodni del. Na otoku živi približno 380.000
prebivalcev in njihova valuta je evro. Večina prebivalcev govori francosko in nekateri tudi martiniško kreolščino. Po
pristanku na letališču v mestu Fort de France, prevoz do hotela na obali, nastanitev za 3 noči in bivanje na osnovi
polpenzionov (Z,V).
15. in 16. DAN: OTOK MARTINIK
Dneva bosta namenjena oddihu na peščeni plaži na Karibskem morju. Lahko se boste podali v glavno mesto otoka in
uživali v francoskem karibskem brezdelju ali pa se morda podali na izlet po severnem delu otoka in se seznanili z vulkani,
ki so v preteklosti zaznamovali življenje ljudi v tem prelepem karibskem raju (Z,V).
17. DAN: MARTINIK: FORT DE FRANCE - PARIZ
Dopoldne prosto za zadnji skok v toplo Karibsko morje in popoldne prevoz na letališče ter večerni let preko Atlantika v
Evropo (Z).
18. DAN: PARIZ – BENETKE – LJUBLJANA - MARIBOR
Samo še opoldanski let do Benetk in nato prevoz do Ljubljane, Celja in Maribora.

ROK ZA PRIJAVO: najmanj štiri mesece pred odhodom oz. do zapolnitve prostih mest

CENA: 6.890 EUR

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25

ZA PRIJAVE DO 30.8.2022: POPUST 200 EUR po osebi!
ZA PRIJAVE DO 30.9.2022: POPUST 150 EUR po osebi!

CENA VKLJUČUJE: prevoz iz Maribora, Celja in Ljubljane do letališča v Benetkah in nazaj, povratno letalsko karto na
relaciji Benetke-Amsterdam-Paramaribo in Cayenne-Martinik ter Martinik-Pariz-Benetke, notranje lete na relacijah
Georgetown-slapovi Kaieteur-Georgetown in Georgetown-Paramaribo ter vse pripadajoče takse, 16 nočitev v izbranih
hotelih 3*** in 4**** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 980 EUR), obroke po programu, vse
lokalne takse, prevoze po programu s turističnimi avtobusi oziroma ladjami/čolni, lokalne vodnike v angleškem jeziku
ter spremljevalca Agencije Van Gogh, vse izlete z ladjami in oglede z vstopninami po programu, nezgodno zavarovanje
in organizacijo potovanja ter DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: stroškov pridobitve viz za Surinam** in Gvajano ter napitnin za voznike in lokalne vodnike.

CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 6.990 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 7.090 EUR in pri najmanj
10 plačanih potnikih znaša 7.290 EUR.

*Kourou: v kolikor bi prišlo do izstrelitve satelita ali kakšne posebne aktivnosti znotraj vesoljskega centra v Francoski
Gvajani, potem so ogledi centra omejeni in v tem primeru bomo namesto v mestu Kurou nastanjeni v glavnem mestu.
Vesoljska agencija ima prednost pred vsemi ostalimi obiskovalci oziroma turisti. Zna pa biti sama izstrelitev satelita po
svoje še toliko bolj zanimiva!

** V pripravi je zakon, po katerem državljanom EU viza za vstop v Surinam ne bo več potrebna (za zdaj je še in stane
75 EUR). Najverjetneje bo ta zakon sprejet še jeseni letos. Potem bi bila potrebna samo viza za Gvajano, ki jo bomo
uredili v Paramaribu in stane približno 40 EUR.

