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Palulu Camping  
 
3 dagen / 2 nachten  
 
Dag 1 
Vanuit Paramaribo wordt u per busje naar Palulu gebracht. Tot de lunch kunt u de prachtige plek verkennen en opfrissen 
in de heerlijke kreek. Na de lunch is het tijd om de wandelschoenen aan te trekken en te beginnen met de boswandeling 
waarbij u het pad volgt aan de hand van markeringen aan de bomen.  
Het grootste gebied van Palulu bestaat uit jungle, 24 ha groot. Het is dan ook een must om een boswandeling te maken 
door dit ongerepte gebied. U loopt niet altijd over paden. Elke wandeling is anders. De beheerder van Palulu zal u advies 
geven aan de hand van de wensen van zijn gasten.  De wandeling duurt tussen de 2-3 uur.  
Voordat u voldaan aan de Surinaamse nacht begint in uw hangmat of uw tent nodigt het kampvuur uit om erbij te komen 
zitten voor een drankje en spannende verhalen. Sribi switi!  
 
Dag 2 
Grote kans dat u gewekt bent door het Palulu-ochtend-orkest. Het Palulu ontbijt staat al klaar: u kunt genieten van het zelf 
gemaakte brood met een echt scharreleitje van de eigen kippen.  
Na het ontbijt heeft u de ruimte om uw dag zelf in te vullen. Luieren, boek lezen, maar ook een wandeling naar de 
plantage Berlijn zijn een optie. Excursie naar bijvoorbeeld de vlindertuin of de kinderboerderij zijn (tegen betaling) ook 
mogelijk. Bespreek uw wensen met de beheerder. 
Na het diner maken we een avondwandeling door het bos. 
 
Dag 3 
Vroeg in de ochtend is de beste periode om vogels te spotten. Voordat u de veelvoud van exemplaren zult ontdekken zult 
u een kakofonie van geluiden horen. Met behulp van uw verrekijker kunt u vogelsoorten zoals toekans, parkieten, wevers 
en papegaaien spotten. Na het ontbijt is het tijd om alle bagage bij elkaar te zoeken en ons klaar te maken voor vertrek. 
Afhankelijk van uw verdere reis kunt u desgewenst bij de luchthaven worden afgezet of bij de dichtstbijzijnde bushalte 
voor het vervoer terug naar de stad.  
 
MTB tochten vanaf Palulu 
Voor echte sportievelingen verzorgen wij MTB tochten door het savanna gebied. Voor deze tochten is MTB ervaring 
vereist omdat er voornamelijk over onverharde paden en mul zand wordt gereden. De tocht bedraagt zo’n 10 km en duurt 
2 tot 3 uur. Tevens raden wij aan om fietskleding en –schoenen mee te nemen.  
Meerprijs voor deze tour bedraagt € 75,00 per persoon (bij minimaal 4 personen) 
 
Tips om mee te nemen naar Palulu  
Dichte schoenen, lange broek en liefst lichtkleurig shirt met lange mouwen en een zaklamp. Fietsbroek indien u een 
fietstour heeft geboekt. 
 
Het programma is altijd onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van bijvoorbeeld extreme regenval, hoge waterstand 
of andere onvoorziene gebeurtenissen kan het mogelijk zijn dat de tour niet (geheel) volgens schema kan worden 
uitgevoerd.  
 
Voor ouderen en kinderen is het programma in overleg en naar behoefte aan te passen aan de betreffende leeftijd. 
 


