Het Anaula Nature Resort nodigt u uit voor een
onvergetelijke natuur- en cultuurbelevenis. Het
maagdelijke Amazone regenwoud, onstuimige
stroomversnellingen, idyllische eilandjes en de
prachtige flora en fauna vormen het unieke
decor van het Anaula Nature Resort.

Logging en bereikbaarheid
Anaula Nature Resort is gelegen op 170 km van de hoofdstad Paramaribo en is binnen 3 uur
rijden en 1 uur varen te bereiken.
Het resort is gesitueerd op een 11ha bosrijk eiland in de Boven Surinamerivier, aan de voet
van de Ferulassisula. Naast het ruim opgezette resort heeft het eiland ruim 9 ha.puur tropisch
regenwoud. De wandelpaden door het regenwoud bieden u de mogelijkheid om het eiland op
eigen gelegenheid te verkennen.
Omgeving
De omgeving van het resort, het Boven Surinamegebied, staat bekend om haar unieke
Marroncultuur en haar maagdelijke Amazonderegenwoud. De Marrons, afstammelingen van
weggelopen slaven, hebben zich lang geleden in het ontoegankelijke binnenland gevestigd,
alwaar zij een nieuw bestaan opbouwden.
Door hun geisoleerde manier van leven, ontwikkelde zich een unieke cultuur met sterke
Afrikaanse invloeden. De vrouwen in hun kleurrijke gewaden, de spelende kinderen aan de
waterkant in contrast met de puurheid van het tropisch regenwoud, zorgen samen voor een
adembenemend taferreel. De Marrons zijn trots op hun cultuur en laten u graag kennismaken
met hun fascinerende manier van leven in een van de omliggende dorpen Jaw Jaw, NieuwAurora, Gunsi en Laduani.
Lodges
Anaula Nature Resort beschikt over een 20-tal lodges die allen zijn voorzien van badkamer
met douche (koud water) en toilet en comfortabele hemelbedden met klamboe. Elke lodge
heeft een eigen veranda met een prachtig uitzicht op de rivier.
Faciliteiten
Het Anaula Nature Resort beschikt over een zwembad met comfortabele ligbanken, een
lounge en hangmattenkampen waar u heerlijk kunt relaxen en een ruim en sfeervol restaurant
met cocktailbar. In de prachtige omliggende tuin brengen de apen en kleurrijke papagaaien u
graag een bezoek.
Activiteiten
Tijdens uw verblijf kunt u heerlijk tot rust komen, maar ook deelnemen aan diverse activiteiten
en excursies.
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In de vele stroomversnellingen kunt u heerlijk zwemmen of genieten van een natuurlijk
bruisbad.
De leerzame boswandeling laat u kennis maken met de best bewaarde geheimen van het
tropisch regenwoud, zoals het medicinale gebruik van planten.
Tijdens een spannende nachtelijke vaartocht gaat u per korjaal op zoek naar echte
kaaimannen.
Het bezoek aan een marrondorp zult u niet snel vergeten. De gastvrije Marronbevolking is trots
op haar cultuur en laat u graag kennis maken met hun eeuwenoude gewoonten en gebruiken
met sterke Afrikaanse invloeden.
Per traditionele kano kunt u op avontuurlijke wijze de omgeving van het resort verkennen.
Verzorging
Een goed verzorgd ontbijt, lunch en diner zijn bij uw overnachting inbegrepen. De maaltijden
worden in buffetvorm geserveerd. Bij de bereiding van de maaltijden wordt rekening gehouden
met uw eventuele voedingsrestricties. Koffie, thee, water en stroop zijn de gehele dag gratis
verkrijgbaar.

Kindvriendelijkheid
Ook de allerjongste gasten heten wij graag welkom op het Anaula Nature Resort. Indien
gewenst zijn er babybedjes op het resort aanwezig.
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