
DAG 1
Aankomst en transfer naar Cara Lodge in 
hoofdstad Georgetown.

DAG 2
Een binnenlandse vlucht brengt je naar 
de Kaieteur Falls aan de Potaro-rivier. Vĳf 
keer zo hoog als de Niagarawatervallen, is 
dit de hoogste enkelvoudige waterval van 
de wereld.

DAG 3
Reis verder naar het uitgestrekte regen-
woud van Iwokrama, al duizenden jaren de 
thuishaven van het inheemse Macushi-volk. 

Daarnaast ontdek je hier een indruk-
wekkende dierenwereld met honderden  
vogelsoorten. Zoals de intrigerende reuzen-
nachtzwaluw, die zich in de bomen steeds 
weet te camoufleren als een stuk schors.

DAG 4
We verlaten de lodge per boot en maken 
een stevige wandeling naar Turtle Moun-
tain. Het adembenemende uitzicht over het 
bladerdak maakt de 360 m hoge klimtocht 
meer dan de moeite waard. Met wat geluk 
kruis je zelfs een bosduivel of rode brulaap. 
Of kies voor een boottocht naar Stanley 
Lake, op zoek naar de zwarte kaaiman.

DAG 5
Een 4x4 brengt je naar een van de beste 
plekken om de haast ongrĳpbare jaguar 
te zien. Onderweg kan je verschillende 
vogelsoorten afvinken: vruchtenkraai,  
topaaskolibrie, baardkoekoek en diverse 
ara’s. Verken daarna het regenwoud van-
op 30 m hoogte, over de hangbruggen van 
Iwokrama Canopy Walkway.

DAG 6
Voor dag en dauw trekken we opnieuw 
het regenwoud in, op zoek naar nog meer  
gevleugelde natuurpracht. Of kies je eer-
der voor een wildlife-wandeling? 

Een kwarteeuw geleden durfde Cosmic Travel al reizen aanbieden naar Costa Rica, toen nog een blinde 
vlek bĳ het grote publiek. Intussen hoort de bestemming in het rĳtje klassiekers naast Peru, Argentinië 
en Brazilië. Vandaag biedt de niche-touroperator het compleet onontgonnen Guyana aan. En verdorie, 
met deze bestemming hebben ze opnieuw een parel opgevist …  Op deze 14-daagse rondreis neemt Cosmic 
Travel je mee door de natuurpracht van Guyana. Waan jezelf ontdekkingsreiziger en spot meer dan 800 
tropische vogelsoorten en andere bĳzondere dieren. Met wat geluk zelfs een jaguar!.
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Cosmic  Travel

Ecotoerisme  
in onbekende parel 

GUYANA

Kaieteur Falls



  Cosmic Travel biedt uitdrukkelijk niet de hele wereld 

aan, maar enkel en alleen Latijns-Amerika. Op 

die manier houden ze hun ongeëvenaarde kennis 

over dit boeiende continent continu op peil. Voor 

een bestemming als deze moet je echt bij hen zijn. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

DAG 7
Vandaag ga je op zoek naar de oranje rotshaan. 
Het opvallende mannetje heeft van kuif tot 
klauwen een oranje verenkleed. Aan het 
Pakaraima-gebergte ontmoet je de inheem-
se Surama-gemeenschap. Je overnacht in 
Surama Eco Lodge, volledig gerund door de 
gemeenschap zelf.

DAG 8
Vanop de bergen geniet je van een prach-
tig zicht op Surama Village en de savanne. 
Liever geen stevige beklimming? Je gids 
voorziet genoeg alternatieve activiteiten, en 
daarna volgt nog een spannende boottocht 
over de Burro Burro-rivier.

DAG 9
Verken de omgeving van je verblĳf van 
deze vanavond: Rock View Lodge, pal op 
het kruispunt van de savanne en de bebos-
te ‘piedmonts’. De bloeiende natuur trekt 
veel vogels aan die verzot zĳn op nectar en 
vruchten.

DAG 10
Tĳdens een ochtendhike aan de voet van 

het Pakaraima-gebergte, ontmoet je nog 
meer zeldzame vogels. Zoals de grauwe 
treurtiran, Finsch’ organist en rode here-
mietkolibrie.

Daarna verder naar Karanambu Lodge, 
thuisbasis van de in 2016 overleden Diane 
McTurk. Nog steeds geldt Diane als een pi-
onier in ecotoerisme. Sinds de jaren 80 ving 
ze gewonde reuzenotters op en bracht ze 
vele kleintjes groot, om ze later opnieuw 
vrĳ te laten. Dat de otters haar overal trouw 
mee naartoe volgden, bezorgde Diane de 
bĳnaam ‘Otter Lady’.

DAG 11
Nog nooit een reuzenmiereneter gezien? In 
de glooiende graslanden bezoek je vandaag 
hun habitat. Met een beetje geluk zien we 
de twee meter lange dieren zelfs hun ontbĳt 
uit een termietenheuvel halen.

DAG 12
In Yupukari verblĳf je in Caiman House, 
een lodge en belangrĳk centrum voor on-
derzoek in en rond de Rupununi-rivier. 
Neem deel aan de veldonderzoeken naar 

kaaimannen, en help een handje bĳ het 
verzamelen van gegevens. Na het wegen, 
meten en taggen, worden de alligators op-
nieuw vrĳgelaten.

DAG 13
Na je binnenlandse vlucht naar Georgetown 
neemt een ervaren gids je op sleeptouw 
door de stad. Bezoek Stabroek Market, de 
Sint-Joriskathedraal, het stadhuis en de an-
dere historische gebouwen. Zeker bĳzon-
der is de zoo, intussen omgevormd tot red-
dingscentrum voor tropische, wilde dieren.

DAG 14
Transfer naar Cheddi Jagan International 
Airport voor je terugvlucht.
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Spot meer dan 800 
vogelsoorten en andere 

bijzondere dieren. Met wat  
geluk zelfs een jaguar.Iwokrama Canopy Walkway

Surama


