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DOMINICA : NATURE ISLAND OF THE 

CARRIBEAN 
 

 

   
 
 
 

   
 
 
Gelegen in de Oostelijke Carraïben tussen Guadeloupe en Martinique en vlakbij 
Antigua staat Dominica symbool voor tijdloze schoonheid.   
Dominica is het grootste en meest bergachtige eiland van de Windward eilanden 
en verdient zonder enige twijfel zijn bijnaam “nature island of the Caribbean”. 
 
Dominica is nog onaangetast door massa-toerisme en luxe resorts en laat op elke 
bezoeker een diepe indruk na. 
 
Er is waarschijnlijk geen ander eiland dat op zo een kleine oppervlakte zoveel te 
bieden heeft. 
In de 2 nationale parken vind je ongerepte regenwouden, imposante watervallen, 
verlaten stranden, steile bergwanden, 365 rivieren, vulkanen, natuurlijke 
warmwaterbronnen en het grootste Boiling Lake ter wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10 DAAGSE AVONTUURLIJKE REIS MET ALLE HOOGTEPUNTEN VAN DOMINICA : 
 
Dag 1 :  
 

Vlucht Parijs – Point a Pittre 
Transfer naar Hotel Caraïbes 
Vrije namiddag in Point a Pittre 
Overnachting in Hotel Caraïbes 
 
 

 
Dag 2 :  

 
Vlucht Point a Pittre – Rousseau 
Transfer naar Papillote Wilderness Retreat 
Bezoek aan de Trafalgar Falls 
Rondleiding in regenwoudtuin van Papillote 
Mogelijkheid tot baden in natuurlijke warmwaterbronnen 
Avondmaal (soep, hoofdgerecht, desert) 
Overnachting in Papillote Wilderness Retreat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 3 :  
 
Uitgebreid ontbijt 
Excursie naar de Middleham Falls en de Sulphur Springs 
Mogelijkheid tot baden in natuurlijke warmwaterbronnen 
Avondmaal (soep, hoofdgerecht, desert) 
Overnachting in Papillote Wilderness Retreat 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 4 :  

 
Uitgebreid ontbijt 
Excursie naar de Rainforest Aerial Tram  
Mogelijkheid tot baden in natuurlijke warmwaterbronnen 
Avondmaal (soep, hoofdgerecht, desert) 
Overnachting in Papillotte Wilderness Retreat 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Dag 5 :  
 

Uitgebreid ontbijt 
Excursie naar Scotts Head 
Pic-nic 
Mogelijk tot snorkelen in het Scotts Head Marine Reserve  
Whale Watch 
Transfer naar Hibiscus Valley Inn 
Avondmaal in Hibiscus Valley Inn 
Overnachting in bungalow in Hibiscus Valley Inn 
 

 
Dag 6 :  
 

Ontbijt 
Trektocht naar het Boiling Lake 
Ontdekking van de Titou Gorge 
Pic-nic 
Avondmaal in Hibiscus Valley Inn 
Overnachting in bungalow in Hibiscus Valley Inn 
 
 
 
 
 

 
Dag 7 :  
 

Ontbijt 
River tubing op de Pagua river 
Middagmaal 
Relaxen op de mooiste stranden van Dominica 
Avondmaal in Hibiscus Valley Inn 
Overnachting in bungalow in Hibiscus Valley Inn 
 
 
 

 
Dag 8 :  

 
Ontbijt 
Norhern Island Trip : Indian River & Syndicate Trail 
Pic Nic 
Avondmaal in Hibiscus Valley Inn 
Overnachting in bungalow in Hibiscus Valley Inn 
 
 
 
 

Dag 9 :  
 

Ontbijt 
Excursie naar Victoria Falls, Sari Sari Falls 
Bezoek aan het prachtig desolate Black Sand Beach 
Pic Nic 
Avondmaal in Hibiscus Valley Inn 
Overnachting in bungalow in Hibiscus Valley Inn 
 
 



 
 

Inbegrepen :  
Vlucht Parijs Orly – Point a Pittre – Parijs Orly 
Vlucht Pointe a Pittre – Rousseau – Point a Pittre 
Overnachtingen, maaltijden en activiteiten zoals hierboven omschreven 
Transfers 
 
Niet inbegrepen :  
Transfer Brussel  -  Parijs Orly  -  Brussel 
Site passes voor bezoek aan National Park (2USD per site) 
Annulatie- en bijstandsverzekeringen 
 
 
 
 
 

 
 
BESCHRIJVING VAN DE MOOISTE EXCURSIES  :  
 
Het Morne Trois Pitons nationaal park werd opgericht in 1975.  Het werd verklaard als “World 
Heritage Site” omwille van zijn buitengewone waarde voor de mensheid.  Het park herbergt 1000 
soorten planten en bloemen (waaronder 74 orchideeënsoorten) en 172 vogelsoorten. 
Het Cabrits Nationaal park werd opgericht in 1986.  Het beschermt de grootste stukken “dry coastal 
forest”, moerassen en mangroves. 
De hoogste berg op Dominica is de Morne Diablotin.  Deze is meter hoog en bevindt zicht in het 
gelijknamige nationaal park. 
Dominica verdient zonder twijfel zijn naam “the nature Islands of the Caribbean”. 
 
Middleham falls : ½ dag:  
Deze mooie watervallen liggen in het Morne Trois Pitons NP.  Een prachtig pad leidt door het 
regewoud naar deze indrukwekkende watervallen die zich storten in een natuurlijk zwembad.  
De wandeling wordt best ondernomen onder leiding van een gids 
 
Trafalgar falls en warmwaterbronnen : ½ dag:  
De Trafalgar falls bestaan uit 2 watervallen :de “moeder” en de “vader” waterval.  Een kort 
gemakkelijk pad door het regenwoud leidt naar deze fotogenieke watervallen.  Het is mogelijk te 
zwemmen onderaan de watervallen.  Vlakbij de watervallen zijn er verschillende “hot mineral pools”.  
De wandeling kan zonder gids ondernomen worden. 
De excursie naar de Trafalgar Falls kan gecombineerd worden met een bezoek aan de tropische tuin 
van Papillote Wilderness Retreat of met een bezoek aan de zwavelbronnen van Wotton Weaven waar 
kokende modder en zwavelgeuren opkomen van de vulkanische onderaardse activiteit.  Een 
warmwaterbad in de natuurlijke bronnen is heerlijk relaxend. 
 
Valley of desolation, Boiling Lake en Titou Gorge : volledige dag 
De inspannende trektocht (6 tot 6 uur) naar “the boiling lake” is een must en de meest unieke ervaring 
op Dominica.  Het smalle wandelpad start in de Titou Gorge en leidt u via het  dichte regenwoud naar 
de Breakfast river.  Na het oversteken van de rivier wordt er geklommen en leidt het pad over de 
bergkam naar de zwavelbronnen van de valley of desolation en het boiling lake.  Het meer dankt zijn 
naam doordat het kookt door de vulkanische activiteit in de krater. Na de trektocht kan u afkoelen in 
het heerlijke water van de Titou Gorge.  Een korte zwemtocht tussen de loodrechte wanden van de 
Titou Gorge brengt je bij een prachtig watervalletje. 
Deze wandeling dient met een gids ondernomen te worden omdat de kans op verdwalen in de valley of 
desolation groot is. 
 
 
 
 



Emerald pool : halve dag  
Een korte wandeling langs tropische plantengroei, bloemen en varens leidt naar de Emerald Pool.  De 
setting is perfect : een prachtig natuurlijk zwembad met dito plantengroei en waterval.  De Emerald 
Pool ligt in het Morne Trois Pitons National Park en wordt bezocht tijdens de Hybiscus Island Round 
Trip. 
 
Morne Diablotin : volledige dag 
Zware trektocht van 6 à 7 uren door weelderig regenwoud met prachtige bomen naar de top van de 
hoogste berg van Dominicia.  De laatste uren leidt het pad door uniek “Elfin forest” en is klauterwerk 
vereist.  Vanop de top geniet je van prachtige vergezichten. 
Deze wandeling kan enkel ondernomen worden onder leiding van een gids. 
 
Hibiscus Northern Trip : Indian river en Syndicate trail : volledige dag 
De boottocht in kleine houten bootjes op de Indian River start vlakbij Portsmouth, de oude hoofdstad 
van Dominica. 
Tijdens de tocht van een uur heb je een uitgelezen kans om weelderige vegetatie, moeras en 
mangrovewoud te bekijken. Halfweg wordt er halt gehouden om een Rum Punch te drinken.  
Na de tocht op de Indian River, wandelen we via de Syndicate Nature Trail door regenwoud naar de 
pittoreske Syndicate Waterfalls.  De Syndicate Nature Trail ligt vlakbij de hoogste berg van Dominca 
(Morne Diablotin) en is een uitgelezen plaats om de Sisserou en Jaco papegaai te spotten. 
 
Hybiscus Island Round Trip : Twin Falls, Emerald Pool en Carib Territory : volledige dag  
Bij een eerste stop worden de “Twin waterfalls” bezocht.  De eerste waterval is 25 meter hoog en is 
gechikt om in te zwemmen.  Om de 2de waterval te bereiken is enig klauterwerk vereist.  Deze 20 
meter hoge waterval heeft een andere kleur door de vulkanische activiteit op het eiland. 
Na de “Twin Falls” wordt er een bezoek gebracht aan de “Emerald Pool”, zonder twijfel de meest 
bekende locatie van Dominica  (zie hierboven). 
De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het “Carib Territory” waar een Indiaanse gids uitleg geeft 
over de cultuur, de de geschiedenis en de tradities van zijn volk. 
Vanop de “Horseback Ridge” hebben we een prachtig uitzicht over de valleïen en bergen van 
Dominica. 
 
Hybiscus Rasta man’s rainforest Hike + Sand Bay Beach : volledige dag:  
Gedurende een wandeling in het ongerepte regenwoud geeft een lokale gids gedetailleerde uitleg over 
het praktisch gebruik van en de geneeskundige kracht van de planten in het regenwoud. 
Na de wandeling wordt er gerelaxed op één van de mooiste stranden van Dominica. 
 
Victoria Falls: halve dag: 
Deze watervallen zijn gelegen aan de minder bezochte Zuid-Oostzijde van Dominica en behoren tot de 
meest spectaculaire van het eiland. 
Om bij de watervallen te geraken dien je meermaals de snelstromende rivier over te steken.  Als je bij 
de pool waarin de watervallen zich neerstorten wil geraken, dien je behoorlijk te klauteren. 
De watervallen kunnen enkel bezocht worden onder leiding van een gids. 
 
Sari Sari Falls : halve dag  
Deze watervallen worden o.a. gevoed door water van het Boiling Lake waardoor het water een wittere 
kleur heeft.  Je geraakt er na een spectaculaire wandeling waarbij je over en door de rotsen klimt.  
De watervallen bieden de mogelijkheid om te zwemmen in een uniek kader. 
Deze tocht is enkel te ondernemen onder leiding van een gids. 
 
De Sari Sari Falls liggen in de nabijheid van de Victoria Falls.  Een bezoek aan beide watervallen is 
gemakkelijk te combineren. 
 
Black Sand Beach :  
De excursie naar de Sari Sari Falls en de Victoria Falls kan gemakkelijk gecombineerd worden met een 
bezoek aan het prachtig woeste en ongerepte Black Sand Beach 
 
 
 
 



Aerial Tram :  
Tijdens een “rit” met de Aerial Tram ontdekken we het regenwoud op een werkelijnk unieke manier. 
We zweven namelijk door de toppen van de bomen (canopy) waar het grootste gedeelte van het leven 
in het regenwoud zich afspeelt.  Normaal kan je er enkel geraken door in de bomen te klimmen. 
Tijdens deze tocht leren de bezoekers de waarde en schoonheid van het regewoud nog meer te 
waarderen. 
 
Whale Watching :  
In de wateren rond Dominica leven het jaar rond 22 soorten walvissen en dolfijnen. De Sperm whales, 
Humpback en Pilot whales laten zich het makkelijkst zien.   
Ontmoetingen met Spinner, Spotted of Bottlenose dolphins komen regelmatig voor.  
Wie deelneemt aan een whale watch tour heeft meer dan 90 % kans op succes. 
 
BESCHRIJVING VAN DE VERBLIJFPLAATSEN :  
 
Papillote Wilderness Retreat :  
Deze “Inn” in het regenwoud is echt uniek en beschikt over 7 comfortabele en prachtich gelegen 
rainforestcottages met eigen warmwaterbronnen en met zicht op een weelderig tropische vallei. 
Papillote heeft een eigen “regenwoudtuin” met zeer veel bloemen, een unieke plantengroei en 
spectaculaire watervallen. 
Het restaurant van Papillote staat bekend als één van de beste restaurants in Dominica. 
Papillote Wilderness Retreat ligt op 30 minuten rijden van Rousseau in de onmiddellijke omgeving van 
de Trafalgar Falls. 
 
Hybiscus Valley Inn : 
Hybiscus Valley Inn ligt aan de minder bezochte en ruwere oostkant van Dominica vlakbij het Carib 
Territory en in de nabijheid van de mooiste stranden van het eiland.  
Het guesthouse beschikt over 3 eenvoudige bungalows in Dominicaanse stijl met ieder 2 kamers en is 
gelegen dicht bij de Pagua rivier en het regenwoud. 
s’ Middags en s’ avonds worden er heerlijke lokale gerechten geserveerd. 
Doordat  Hybiscus Valley Inn gelegen is aan de oostkant van het eiland is dit een ideale aanvulling op 
een verblijf in de Pappillote Wilderness Retreat dat aan de westzijde van Dominica ligt. 
 
 
   
 
 
 
 


