Kabalebo Nature Resort

In een wereld die snel beweegt, biedt Kabalebo Nature Resort een welkome mix van ontspanning en ontdekking. Uw
dagen zijn gevuld met avontuurlijke regenwoud trips en nachten van de kalme stilte van de natuur.
Uw dagen zijn gevuld met avontuurlijke regenwoud trips en de nachten worden doorgebracht met het herbeleven
van de ontdekking van de dag.
Ligging:
Het natuurgebied ligt aan de Kabalebo rivier in
de westelijke regio van Suriname en 150 mijl van
de dichtstbijzijnde weg of dorp. Dit klein paradijs
is alleen met het vliegtuig te bereiken en wordt
efficiënt beheerd door afstammelingen van de
oorspronkelijke Indianen en Afrikaanse Marrons.
Deze intrigerende Amazon buitenpost biedt een
uitzonderlijk niveau van comfort en
onvergetelijke herinneringen, zelfs voor
degenen met jaren van reiservaringen.
Kabalebo Nature Resort is een 3.5 sterren hotel
dat is gelegen aan de Kabalebo rivier in de
westelijke regio van Suriname. De Kabalebo
rivier heeft enorm veel vis soorten en is erg
bekend bij de visfanatieken.
De naam Kabalebo is van Indiaanse afkomst en
betekent ‘boog in de rivier’. Vanaf het jaar 2005
bieden eigenaren Karel en Joyce Dawson, u de
mogelijkheid op dit resort de ervaring van uw
leven te beleven.

Het resort heeft 6 typen accommodaties die elk
zijn afgestemd op de diverse wensen van de
gasten. Het bijzondere aan het resort is de
combinatie van de gemakken die in harmonie
met de natuur worden aangeboden. Op het
resort kan men heerlijk ontspannen bij het
zwembad, genieten van de bar en van de
overheerlijke gerechten in het restaurant. In het
regenwoud zijn de beslommeringen en
verplichtingen van het dagelijks leven een
wereld verwijderd. Kabalebo natuur resort is
uniek en absoluut een bezoek waard.

Touromschrijving:
Dag 01: BKWK – Boswandeling en boottocht

(niet te wijzigen)
U vertrekt vanuit onze lokale luchthaven Zorg en
Hoop in Paramaribo naar Kabalebo, ongeveer 1
uur vliegen, naar het westen van Paramaribo.
Hiet vliegveld is gelegen naast het resort. Het
verwelkomen en inchecken geschieden door de
leiding. Na de rondleiding kunt u genieten van

de lunch. Vervolgens maakt u zich klaar voor een
1,5 uur durende boswandeling. Een
boswandeling naar de BWKW
stroomversnellingen. Deze boswandeling is in
combinatie met een boottocht in een korjaal. In
de middag drijft u terug naar de main lodge,
terwijl u geniet van de natuur., vogels en
bosgeluiden. In de avond wordt het diner
opgediend, en kunt u genieten van een van de
heerlijke Surinaamse gerechten die de kokkin/
kok voor u bereid. Na het diner wordt het
programma voor de volgende dag besproken en
napraten, of op de ruime veranda genieten of in
uw hangmat ontspannen.
Dag 2: Kilo 3 kreek
Na uw ontbijt vertrekt u drijvend in alle stilte in
een korjaal naar kilo 3. U gaat de kilo 3 kreek in,
waar u een mooie wandeltocht door het
oerwoud zal maken naar de kilo 3
stroomversnelling . Hier zult u lunchen en
verpozen in de kreek. In de namiddag keert u
terug naar de main lodge waar u kunt genieten
in een hangmat, bij het zwembad of ontspannen
op de pier langs de rivier. ‘s avonds geniet u van
een heerlijk Surinaams diner. Na het diner zal de
leiding u wat meer informatie geven over de
activiteiten van de volgende dag.

Dag 3 Misty Mountain top (lange trail)
Na u ontbijt maakt u een bergwandeling door
het oerwoud van ongeveer 6,5 uur de 500 meter
hoge Misty mmountain. Onderweg geeft de gids
u informatie over de flora en fauna. Misscien
hoort u zelf brulapen, blauwe-gele ara’s, de
bosvogel Screaming Piha (Lipaugus vociferans) ,
kikkers en vlinders. Vanaf de top heeft u
adembenemend uitzicht op het maagdelijk
tropisch regenwoud, het resort en de
mysterieuze Bergen in het zuiden van Suriname.
Uw lunch wordt aan de top van Mistu Mountain
genuttigd. Op de terugweg doet u de
Charlievallen aan waar u kunt ontspannen. Na
uw terugkeer kunt u afkoelen bij het zwembad

of in de hangmat en henieten van het landschap
om u heen. Na het diner zal de leiding u wat
meer informatie geven over de activiteiten van
de volgende dag.

Dag 4 Charly Falls
Na uw ontbijt maakt u een bergwandeling door
het oerwoud van ongeveer 4 uur naar de Charly
Falls aan de voet van de Misty Mountain.
Onderweg geeft de gids u informatie over de
flora en fauna. Bij de Charlie Falls aangekomen
kunt u ontspannen en tevens genieten van uw
lunch. Na uw terugkeer kunt u afkoelen bij het
zwembad of in de hangmat en genieten van het
landschap om u heen. Na het diner zal de leiding
u wat meer informatie geven over de
activiteiten van de volgende dag.
Dag 5 Bivak via voet berg ( bij terugweg kajakken)
Na het ontbijt vertrekt u voor een 2,5 uur
durende wandeling vanaf de voet van de misty
mountain naar het bivak kamp, waar wij even
zullen ontspannen om daarna door te varen
naar Zandkreek. Deze vaartocht duurt ongeveer
45minuten en brengt u door een gebied met
een ander vegetatie dan wat u to nu to ehebt
gezien. De lunch nuttigen wij bij een prachtige
stroomversnelling waar u lekker kan verpozen in
het water. In de namiddag kajakken we terug
naar de mainlodge. Na uw terugkeer kunt u
afkoelen bij het zwembad of in de hangmat en
genieten van het landschap om u heen. ‘s
avonds geniet u van een heerlijke Surinaams
diner. Na het diner zal de leiding u wat meer
informatie geven over de actviteiten van de
volgende dag.
Dag 6 Beechcraft trail (lange train ong 4 uur)
Na het ontbijt starten wij bij het neergestort
vliegtuig (beech G185) , waar de gids u de
geschiedenis verteld over de Beechcraft trail. De
trail loopt over de heuvel en rotsachtige gebied,
en de lunch wordt genuttigd bij een klein
kreekje, waarna u uw tocht vervolgd naar de

Main Lodge. Na uw terugkeer kunt u afkoelen bij
het zwembad of in de hangmat genieten van het
landschap om u heen. ‘s Avonds geniet u van
een heerlijke Surinaams diner. Na het diner zal
de leiding u wat meer informatie geven over de
activiteiten van de volgende dag.
Dag 7 start via berg naar Moi Moi Waterval
(ong 3 uur met de boot)
Na uw ontbijt vertrekt u vanaf de voet van de
Misty Mountain naar de Moi Moi Waterval. Op
de plek aangekomen start u met een educatieve
boswandeling naar de Moi Moi Waterval. De
eerder opgedane kennis over het tropsch
regenwoud wordt u interessanter met onze
gids. Voldaan van de wandeling kunt u verder
genieten van Moi Moi. Uw lunch wordt bij de
vallen genuttigd. In de namiddag vaart u terug
naar de Main Lodge. Na het programma bent u
vrij om te genieten bij het zwembad, op het
terras of op uw eigen manier.
Dag 8 Was Wasie stroomversnelling
Na uw ontbijt vertrekt u met een korjaal naar de
Was Wasie stroomversnellingen, dit is een 2,5
durende boottrip. Onderweg kunt u lekker
genieten van de natuur en dieren om u heen.
Daar aangekomen kunt u zich verpozen in het
water en u w lunch nuttigd u daar. In de
namiddag varen wij terug naar de Main lodge
met de mogelijkheid dieren te spotten. Na uw
terugkeer kunt u afkoelen bij het zwembad of in
de hangmat en genieten van het landschap om u
heen. ‘s avonds geniet u van het heerlijke diner.

Dag 9: Kajakken
Op de laatste dag van uw verijf start u met een
ontbijt. Daarna is de tijd voor een leuke
attractive: Kayakken. In een korjaal zal u stroom
opwaarts bij Krong Soela worden afgezet. Na de
lunch nemen we gepast afscheid van u en vliegt
u terug naar Paramaribo.

*opmerkingen: De dagprogramma’s zijn niet
vast. De aktiviteiten zijn afhankelijk van uw
aantal overnachtingen. Houdt u wel rekening
mee dat u ongeacht uw pakket, op uw laatste
dag na de lunch terugvliegt naar Paramaribo.
Inbegrepen in de tour
•
•
•
•
•

Vervoer per vliegtuig
Maaltijden en sap (geserveerd tijdens de
maaltijden)
Reizen zoals opgenomen in het
standaardprogramma
Professioneel opgeleide Nederlandse of
Engelssprekende gids
Overnachting in de lodges

Niet inbegrepen in de tour:
•
•
•
•

•

Alcoholische dranken en frisdranken die
verkrijgbaar zijn aan de bar
Aankoop van souvenirs, extra
activiteiten en jungle-spa behandeling
Touractiviteiten die niet zijn opgenomen
in het standaard tourprogramma
Vervoer van en naar luchthaven Zorg &
Hoop (tenzij dit bij uw boeking is
inbegrepen)
Ongevallen- en annuleringsverzekering

Wat mee te nemen tijdens de tour:
-

-

Zaklantaarn met reserve batterijen
Een hoofddeksel (pet/hoed)
Lange broeken en overhemden met
lange mouw tegen verbranding en ‘s
avonds tegen muggen
Voldoende film en /of videoapparatuur
Batterijen
Luchtige kleding
Badhanddoeken
Zwemkleding
Regenmantel of poncho of paraplu
Gympen en waterschoenen
Insecten afweermiddel
Zonnebrandolie
Zaklantaarn en reserve batterijen
Persoonlijke spullen
Surinaams geld voor het kopen van

-

souvenirs en uw eventuele berekening

*Opmerking: De Kabalebo tour is onder te
verdelen in 3 pakketten: nl
De 4 daagse ( 3 nachten ) pakket
De 5 daagse (4 nachten ) pakket
De 8 daagse (7 nachten ) pakket

Let wel: de standaard vertrekdagen zijn de
dinsdag en de zaterdag
Tijdsduur:
De tijdsduur van de tour is aangegeven in
dagen.
Dag Activiteit
1

2

PBM – Kabalebo Resort
Activiteit: boswandeling en boottocht
Tocht naar Kilo 3 Kreek

3

Trail naar Misty Mountain

4

Charly Falls

5

Vaartocht / kayak Bival via voet berg

6

Beechcraft trail

7

Tocht nar Moi Moi Waterval

8

Was wasi stroomversnelling

9

Kajak tour / terugvlucht naar Paramaribo

**Note: De tour start en eindigt bij Zorg en
Hoop Airport.

Wijzigingen onder voorbehoud

