Pakket
Aantal dagen
Pakket tarief
Seizoen

: Kayser Vissen
:5
: € 2500,- (per persoon op basis van 6 personen)
: September-Januari

Suriname is zich als sportvisland verder aan het ontwikkelen. Het is ook niet verwonderlijk. In
een avontuurlijke omgeving je hobby uitoefenen, dat doe je in Suriname. Het is een waar
paradijs voor sportvissers die een uitdaging niet uit de weg willen gaan.
In het district Sipaliwini (Suriname, Zuid-Amerika), is de airstrip Kayser (SMKE) gelegen aan de
Zuidrivier. Dit is de zuidelijke grens van het Centraal Suriname Natuurreservaat (Centraal
Suriname Reservaat). Dit Airstrip is aangelegd tijdens operatie Grasshopper in 1959 en is
vernoemd naar vice-admiraal C.C. Kayser. Hij heeft verschillende expedities begeleid die
hebben geleid tot het ontdekken en ontvouwen van vele schatten die Suriname te bieden
heeft.

Accommodatie:
The airstrip Kayser heeft 4 kleine huisjes. Een van de huisjes is omgebouwd tot een
gastenverblijf met mooie eetzaal, keuken, douches, toiletten met stromend water. Er zijn 8
bedden voor de gasten. Hangmatten zijn beschikbaar voor grotere groepen. Alle andere
kampen aan de Zuidrivier zijn allemaal voorzien van basisvoorzieningen waar hangmatten of
tenten worden gebruikt. Zonne-energie beschikbaar bij de airstrip.

Vissen:
In de afgelopen jaren is Kayser is bezocht door een aantal van de beste Sportvissers ter wereld.
Kayser heeft de reputatie van 's werelds nummer 1 locatie om grote Anjumara (Giant Trahira /
Wolfsvis) te vangen op top water kunstaas, maar ook Tukunari (Peacock Bass/chicla Ocellaris),
roodstaartmeerval (Restail Catfish/ practocephalus hemioliopterus) en grote Piranhas (Black
Piranhas/ Serrasalmus rhombeus). Dit jaar hebben de Amerikaanse Larry Dahlberg uit "The
Hunt for Big Fish 'en de Braziliaanse Johnny Hoffmann bekend van" momento da Pesca "op Fish
TV een bezoek gebracht aan Kayser.

Larry Dahlberg

Johnny Hoffmann

Het programma:
Op dag 1 Vertrekt u vanuit uw accommodatie naar de de lokale luchthaven Zorg & Hoop. U
vertrekt met een jungle vliegtuig naar het Kayser gebergte.
Daar aangekomen maakt u kennis met de omgeving. Na de lunch is er al de mogelijkheid om te
vissen in de kreek.
De komende dagen 2-3-4 vertrekt u na het ontbijt om volle dagen te vissen op de rivier.
Dag 5 na het ontbijt nog een laatste hengel uitgooien en rond het middaguur richting
Paramaribo.
De transfer naar de accommodatie
Inclusief: Transfer accommodatie, binnenlandse vlucht, verblijf en boot (met toebehoren)
Seizoen: Droge tijd, september-januari

Vissoorten:
Tukunari - Peacock bass
Pireng – Black Piranha
Roodstaartmeerval – Redtail catfish
Anjoemara - Giant trahira / Wolfsfish
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Niet inbegrepen:
Internationaal ticket
Verblijf in Paramaribo
Consumpties in Paramaribo
Aanbevolen:
Paspoort
Hengelmateriaal (evt te huur. Lijst met aanbevolen materiaal beschikbaar)
Zaken tbv persoonlijke verzorging (incl medicijnen en muskietengel)
Lichte kleding, lange mouwen en broek, pet/hoed en regenkleding.
Reis en annulerings verzekering

Dag
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Ontbijt
X
X
X
X

Lunch
X
X
X
X
X

Dinner
X
X
X
X
-

