
Bezoekersreglement Colakreek 

Om u en andere bezoekers een aangenaam verblijf op Colakreek te bezorgen, vragen wij u de volgende regels in acht te 
nemen: 
 
a) HELP COLAKREEK  SCHOONHOUDEN! Doe afval in de aanwezige vuilnistonnen. 

b) Toegang van personen en voertuigen tot het oord en de parkeerplaats is alleen mogelijk na betaling van entree– en 
parkeergelden. Bewaar uw persoonlijk entreebewijs en parkeerkaart! Bij controle op het oord dient u deze te 
overleggen. Indien u dit niet kunt wordt u de toegang tot het oord ontzegd. 

c) Lossen en laden van uw spullen op het oord is toegestaan. U dient wel stapvoets te rijden met het bestuurdersraam 
open en uw geluidsinstallatie uit. Uw voertuig dient na het lossen of laden binnen 10 minuten teruggebracht te 
worden naar de parkeerplaats. Vanwege veiligheidsredenen kan deze voorziening tijdelijk worden opgeschort. 

d) Het gebruik van de faciliteiten is op eigen verantwoording. Ouders, let heel goed op uw kinderen! 

e) Rustige muziek voor u zelf, zonder geluidsinstallatie of versterkers (geluid max. 50 decibel), is 

toegestaan tijdens de dagrecreatie van 9.00u. tot 17.30u. in een speciaal daarvoor bestemde zone 

binnen het recreatiepark.  

f) Luide muziek is nooit toegestaan noch is het toegestaan electriciteit af te tappen. Indien andere 

bezoekers hinder ondervinden zal de muziek uitgedaan dienen te worden. Wij adviseren u daarom 

liever earphones te gebruiken. 

g) In de ‘STILLE ZONE’ is muziek niet toegestaan  

h) Spring nooit in de kreek omdat er gevaarlijke objecten in kunnen voorkomen die door de stroming zijn aangevoerd. 
De afbakeningen in de kreek zijn er vanwege drassige bodem, scherpe boomstronken die moeilijk verwijderd 
kunnen worden, of andere gevaarlijke situaties. Al kunt u nog zo goed zwemmen, ga ze nooit voorbij! 

i) Eten en drinken op de stoepranden en platforms van de kreek is niet toegestaan 

j) Hengelen is niet toegestaan in de kreek! Achtergebleven haken en touw zijn gevaarlijk voor zwemmers. 

k) De waterfietsen mogen alleen en uitsluitend binnen de daarvoor afgebakende gebieden gebruikt worden. De 
waterhangmatten mogen nooit in de kinderbaden gebruikt worden. Dit uit veiligheidsoverwegingen.  

l) Bal- en andere storende spelen zijn niet toegestaan in de kreek. Op het oord zijn er speciale gedeelten hiervoor 
ingericht. 

m) Indien u het recreatieterrein even wenst te verlaten om later weer terug te komen dient u uw entreebewijs te 
overleggen bij de controlepost alwaar dit voorzien zal worden van een dagstempel.  

n) Gelieve het prive terrein aan de overkant van de kreek niet te betreden 

o) Het is niet toegestaan (huis)dieren op het oord mee te nemen.  

p) Het is dringend vereist dat u altijd de geschreven regels en instructies van Colakreek opvolgt. Het personeel is 
bevoegd op te treden in gevallen die niet in dit reglement genoemd zijn. Alle bezoekers hebben recht op een prettig 
en veilig verblijf!  

NB: Bij afhuur van het oord en evenementen kan afgeweken worden van het gestelde onder punt e en f. 
Wij zijn ervan overtuigd dat indien u zich houdt aan bovenstaande regels een ieder een prettig verblijf heeft 
op Colakreek.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Informatie:  

Dr. J. F. Nassylaan 2, Paramaribo, tel. nr 477088  

www.surinamevacations.com 

Colakreek Leerrijk en Ontspannend! 

Bezoek het Savanne Educatie Centrum en ervaar 

de prachtige natuur in de Savanne middels onze 

wandel– en fietstochten.  

Informatie: Receptie Colakreek 

 Dagbezoek: 09:00-17:30 Avondbezoek: 18:30-08:00 

Tarievenlijst: Week Weekend Week en Weekend 

Volwassenen SRD 10,- SRD 12,50 SRD 10,- 

Kinderen (2 – 12 jaar) SRD 5,- SRD 6,50 SRD 5,- 

Kinderen tot 2 jaar GRATIS GRATIS GRATIS 

Personenauto’s/Bussen SRD 7,50 
Eenmalig tarief  

SRD 10,- 
Eenmalig tarief  

SRD 7,50 
Eenmalig tarief  

Open hut SRD 45,- SRD 55,- SRD 45,- 

Open kamp SRD 60,- SRD 75,- SRD 60,- 

Kampeerhut SRD 85,- SRD 95,- SRD 85,- 

Kampeerplaats SRD 25,- SRD 30,- SRD 25,- 

Picknick tafel SRD 17,50 SRD 20,- SRD 17,50 

Accommodatie 

Open hut (standaard) (25 stuks)  

Hut met vloer van wit zand en houten-dakbedekking, 
verlichting niet aanwezig 

 ruimte voor 4 hangmatten 
Open kamp (groot) (3 stuks)  

Kamp met stenenvloer en verlichting 
 ruimte voor  8 hangmatten  
 electriciteit 

Kampeerhut Inca (1 stuk) 
 1 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed 
 ruimte voor 4 hangmatten 
 electriciteit 

Kampeerplaats (6m x 6m)  

 Picknick tafel  

Faciliteiten te Colakreek: 

Kinderglijrots / Glijtunnel / Speeltuin / Basketbal / 
Volleybal 2 x / Boomhut + Touwbaan / 
Waterfietsen /  Waterhangmatten / Conferentiezaal / 
EHBO / Cafetaria + Kampeerwinkel / Kleedkamers 
+ douches / Telefoon op het oord.  
Gratis gebruik van douche, vaatafwasruimte en WC 
(eigen wc papier meenemen a.u.b.). 

Vakantiehuis (5 stuks) (incheck 18:00, uitcheck 16:00) 
 SRD 243,- per overnachting door de week. In het weekend SRD 297,- ,max 4 personen + 1 

parkeerplaats  

 Extra personen: SRD 15,- per volwassenne en SRD 7,50 per kind (dagbezoek), SRD 7,50 per 
volwassenne en SRD 5,- per kind (avondbezoek) (max. 3 extra personen) 

 SRD 150,- per daggebruik, 09:00u. tot 16:00u., entrée en parkeerkosten NIET inbegrepen  
Faciliteiten vakantiehuis:  

 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed en 1 
eenpersoonsbed incl. beddengoed 

 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden incl. 
beddengoed 

 balkon met ruimte voor 3 hangmatten 
(hangmatten zelf meenemen) 

 douche en WC  
 keuken, volledig ingericht 
 electriciteit 
 volledig gemeubileerd 
 Slaapkamer met airco 

Tafels, stoelen, parasollen, BBQ roosters, 
speelballen, waterfietsen en waterhangmatten 

zijn te huur bij de receptie! 
COLAKREEK kan ook afgehuurd worden!  

Voor info: Tel: 06808188 

Huur van bovenstaande accommodatie tijdens dag– of avondbezoek is inclusief omzet belasting, 

echter exclusief entree– en parkeerkosten.  

Ook beschikbaar: Airco conferentie ruimte (max. 100 pers.) 

1 februari 2011 
Prijzen onder voorbehoud 

Elke dag open voor bezoek, overdag & overnachting!  


