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Kabalebo Nature Resort  
 

 Overnachtingsmogelijkheden op Kabalebo Nature Resort 

 

 
Kabalebo Main Lodge  
De comfortabele Main Lodge ligt aan de eigen airstrip vlakbij de Kabalebo rivier in het ondoordringbare Amazone 
regenwoud. Er zijn 10 keurige kamers, waarvan 5 met airco. De badkamers zijn voorzien van warm- en koud stromend 
water; uniek in de Surinaamse jungle! De maaltijden worden in buffetvorm geserveerd op de veranda. Alcoholische 
dranken zijn tegen betaling bij de bar verkrijgbaar. De vanaf prijs is gebaseerd op een verblijf  in de Main Lodge in een 
kamer zonder airco. 
 
Inspiration Point 
Naast de Main Lodge ligt Inspiration Point, een nieuwere lodge met 6 ruime kamers. Gasten hebben hier meer privacy en 
rust. Alle kamers hebben een terrasje aan de voor- en achterkant en zijn met en zonder airco te reserveren. De maaltijden 
worden in de Main Lodge geserveerd.  
Meerprijs op aanvraag 
 
River Cabins 
Bij uitstek geschikt voor iedereen die optimale privacy wil. Sfeervolle houten huisjes op palen, voorzien van een 
slaapruimte met bedden, douche met toilet en veranda. Vanaf de veranda heeft u een uniek uitzicht over de Kabalebo 
rivier en het Amazone woud. De maaltijden worden geserveerd in de Main Lodge, gelegen op zo’n 15 minuten lopen. U 
kunt ook met een golf caddy naar de Main Lodge rijden of u laten halen en brengen.                                                
Meerprijs op aanvraag 
 
Panorama Suites 
Per half juli 2014 zijn er op het resort vier comfortabele suites beschikbaar voor mensen die meer ruimte en privacy 
tijdens hun verblijf op Kabalebo wensen.  De smaakvol ingerichte suites bieden plaats aan 2 tot 4 personen.  Er zijn 2 
Queen size bedden, douche (warm en koud water) / toilet, airco en een plafondventilator. Vanaf het ruime balkon, 
voorzien van  hangmatten, heeft u een prachtig uitzicht over de Misty Mountain en het zwembad. In de zitruimte vindt u de 
minibar. Alle maaltijden worden in de Main Lodge genuttigd. 
Meerprijs op aanvraag 

Uncle Piet 
Op zo'n 3 uur varen van de airstrip ligt Uncle Piet's lodge aan de rivier en een kleine stroomversnelling. De ruime 2-
persoonskamers hebben eigen sanitair. Er is een veranda met comfortabele schommelstoelen en uitzicht over de rivier. 
Het kampvuur aan de rivieroever en onder de sterrenhemel is een onvergetelijke ervaring.                                               
Let op: Uncle Piet is alleen met hoog water bereikbaar. De trips die u vanaf Uncle Piet kunt ondernemen zijn boottochten 
per korjaal of kajak om bv. dieren of vogels te spotten. Wandelmogelijkheden zijn beperkt.  
Meerprijs op aanvraag - alleen mogelijk met min. 4 personen   
 
Bivakkamp 
Voor de avonturiers is er de mogelijkheid in hangmatten of tenten te overnachten. Er is een overkapping waar de 
hangmatten of de tenten onder geplaatst worden voor een droge nacht.  
Meerprijs op aanvraag 
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 Faciliteiten 

Zwembad 
Alle gasten op het resort kunnen gebruik maken van het zwembad en zonnedek dat voorzien is van ligbedden en 
parasols. Heerlijk om na een intensieve tocht door de jungle even bij te komen in het koele water. Het zwembad ligt naast 
de Inspiration Point lodge.  

 Activiteiten op Kabalebo  
 
Tijdens uw verblijf op Kabalebo Resort is er een volledig programma vol afwisselende activiteiten inbegrepen bij de prijs. 
De crew van het resort zal per dag de dagindeling met de gasten doornemen. De indeling van het programma is mede 
afhankelijk van de weersomstandigheden en de waterstand. Uiteraard kunnen wij uw speciale verzoeken doorgeven 
zodat de crew hier rekening mee kan houden.  
 
Wandelen  
Onder begeleiding van een gids zijn er wandelingen te maken over aangelegde paden door het  ongerepte tropische 
regenwoud.  
 
Misty Mountain beklimming  
Een pittige wandeling door de jungle en een pittige klim naar boven. Als kers op de taart een adembenemend uitzicht over 
de rivier en het regenwoud. Onderweg wordt er gestopt om te lunchen bij de Charly waterval.  
 
Kajakken 
Laat je meevoeren met de stroom van de rivier en geniet van de puurheid van de Surinaamse jungle. Doordat er geen 
geluiden van motoren zijn, worden dieren niet opgeschrikt. Er is kans aapjes, bijzondere vogels en kaaimannen te spotten 
langs de oevers.  
 
Dieren spotten 
Per korjaal over de rivier gaan we op zoek naar de dieren van het regenwoud.  Ook is het mogelijk om te voet te gaan. 
Afhankelijk van de waterstand is er kans op apen, tapirs, capibara’s, reuzenotters en misschien zelfs een jaguar. In de 
droge tijd is er over het algemeen meer kans om grote zoogdieren te spotten.  
 
Bird watching  
Het  gebied van Kabalebo is een puur vogelparadijs. De ruim 30 km aan aangelegde paden door het dichte regenwoud 
geven u optimale gelegenheid om vogels te spotten. Ook vanaf de rivier zijn er veel verschillende vogelsoorten te 
ontdekken. Tegen bijbetaling kunnen wij een vogelgids voor u regelen.  
 
Tochten over de rivier en stroomversnellingen 
Er zijn diverse stroomversnellingen in de Kabalebo rivier. Zo’n 2,5 uur stroomopwaarts varen zijn de Revelation Falls te 
vinden. Stroomafwaarts, zo’n 2 uur met de korjaal, ligt de Was Wasie stroomversnelling  
 
Maatreizen voor vissers 
Voor fanatieke sportvissers zijn er speciale op maat vis trips te organiseren.  Er wordt volgens het ‘catch and release’ 
principe gevist op Red Tail catfish, Anjoemara’s (of wolfvis), piranha’s  en vele andere soorten. Voor deze trips gelden 
afwijkende prijzen. Neem voor meer informatie contact met ons op. 
 
Privétours 
Mocht u tijdens uw verblijf op Kabalebo op zoek willen gaan naar specifieke dieren, vogels en / of planten dan is het aan 
te raden te informeren naar de mogelijkheden met een privé gids.  


