
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informatieblad Tropic Resort 

 
Tropic Resort is een recreatieoord voor rust en privacy en ligt aan de Palisadeweg 2 in het district Para op ongeveer 
30 km van Paramaribo. 
 
 
Accommodatie 
Het woonhuis is voorzien van: 

 5 slaapkamers , 15 bedden voorzien van beddengoed ,ventilatoren, ladekastjes 

 grote openruimte als zitkamer of als slaapplaats  

 bad en toilet  

 balkon 
 
Groot Hangmattenkamp met: 

 keuken, voorzien van alle toebehoren voor max. 20 personen 

 gasfornuis 

 tafels en stoelen 

 ventilatoren 
 
Klein Hangmattenkamp met: 

 6 hangmatten 

 2 ligbedden 
 
Bijkeuken met: 

 kooktoestellen 
 
Bad / toilet en urinoir 
 
Faciliteiten 

 Zwembad 

 Basketbalveld 

 Grote tuin 

 BBQ set  

 Ijskast 

 Freezer 

 Microwave 

 Rice cooker 

 Water Cooker 
NB 
Bij het huren van het resort dient u mee te nemen: 
uw eigen keukenschoonmaakmiddelen zoals:  afwasmiddel,  theedoeken,  schuursponsjes etc. 
Ook uw eigen toiletartikelen zoals:  badzeep, tandpasta en handdoeken.  
Indien u geen gebruik wenst te maken van  het aanwezige bronwater dient u ook voor uw eigen drinkwater te 
zorgen of kunt u bij ons terecht voor water in galonnen. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van bezittingen, lichamelijk letsels, verlies van bezittingen door 
inbraak, beroving of brand. 
Kinderen zijn verplicht  zwemvleugeltjes aan te trekken. 
 



 

Tarieven 
 

 
Weekend  Tarief 
Maximaal 20 personen 
2 overnachtingen 
Inchecken: vrijdag:      12.00 
Uitchecken: zondag:   18.00 
Tarief:  €450 
 
Dag Tarief zonder overnachting (maandag t/m donderdag) 
Maximaal: 20 personen 
Uitsluitend gebruik van faciliteiten (zonder woonhuis) 
Inchecken:      8.00 
Uitchecken:  18.00 
Tarief:  €175 
 
Dag Tarief met één overnachting (maandag t/m donderdag) 
Maximaal: 20 personen 
Inchecken:      8.00 
Uitchecken:   18.00 
Tarief:  €225 
 
 
NB 

 Extra overnachting  + €175 

 Voor elke extra persoon €10  

 Kinderen tot en met 5 jaar toegang vrij 

 Borgsom: SRD 200 

 Bij schade aan goederen van Tropic Resort zullen de kosten U in rekening worden gebracht 


