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Houttuyn Wellness River Resort,
het eerste wellness, hotel en
villa resort in Suriname

Een prachtige timeshare mogelijkheid voor
liefhebbers van luxe, comfort, natuur en vrijheid:
• Een luxe hotel bestaande uit prachtige watervilla’s, suites en deluxe cabana’s die op en aan het water
worden gebouwd, met uitzicht op de samenvloeiing van de Suriname- en de Para rivier.
• Een unieke Wellness Club van internationale allure met een mix van lokale en internationale wellness
faciliteiten.
• Een exclusief restaurant, bars en een lounge aan de Suriname rivier.
• Zwembaden, een fitnesscentrum, aanlegsteiger en andere faciliteiten.
• Een ideale uitvalsbasis voor trips over de rivieren en naar het binnenland.
• Zeventien exclusieve koopvilla’s op een toplocatie.
De prachtige locatie, deel van de voormalige plantage Houttuyn, inspireert vanaf het eerste moment.
Met veel passie en overgave wordt op deze fantastiche plek een luxe resort ontwikkeld. Het resort ligt op
15 minuten rijden of varen van bruisend Paramaribo en op 30 minuten rijden van de Johan Adolf Pengel
International Airport.

Uw timeshare voordeel
• Uw eigen vakantieverblijf met alle faciliteiten
en gemakken van het resort
• Eenmalige aantrekkelijke timeshare fee
• Lage jaarlijkse onderhoudskosten
• Uw investering garandeert u 10 jaar
zorgeloos vakantieplezier
• Uw timeshare pakket levert u een totaal
voordeel van 30-40% op de normale prijzen
• Mocht u een jaar willen overslaan, dan kunt
u uw timeshare week verschuiven, opsparen
voor het volgend jaar of verkopen aan een
ander

Wellness Club, Hotel, Villa’s en Resort faciliteiten
Alaia Wellness Club
In de groene oase langs de rivier biedt onze
Wellness Club een prachtige mix van traditionele
en internationale wellness behandelingen. Het
concept kan zich moeiteloos meten met succesvolle concepten in Thailand en Indonesië, mede
door de jarenlange ervaring van betrokken internationale wellness partijen en lokale specialisten.

Alaia Wellness Club biedt
• Een compleet programma van lokale en internationale behandelingen • Fitness centrum
• Speciale massageruimten, zowel binnen als
buiten met rivierzicht of tuinzicht • Zwembad en
Jacuzzi • Sauna’s en stoombaden • Yoga paviljoen • Luxueuze cool down areas • Wellness
shop • Marroncultuur kenniscentrum

Hotel
Houttuyn Wellness River Resort telt 30 exclusieve
cabana’s waarbij de nadruk ligt op de toepassing van natuurlijke en luxe materialen. Door de
uitzonderlijke ligging aan de Suriname- en Para

rivier zorgen de watervilla’s, landsuites en deluxe
kamers voor een uiterst comfortabel en inspirerend verblijf, waarbij u de drukte van de stad
moeiteloos achter u laat.

Villa’s
Zeventien prachtige villa’s zullen worden gerealiseerd op het resort. De ontwerpen zijn zodanig
opgezet dat de villa’s prima geschikt zijn voor
zowel permanente bewoning als voor een heerlijke
vakantie.

Resort faciliteiten
Het resort biedt de volgende faciliteiten:
Riverside restaurant • Poolside cocktail bar
• Riverside lounge • Zwembad met lounge terras
• Rivierlobby • Pier en boardwalk • Room service
• Congres- en business faciliteiten • Internet
• Watersportfaciliteiten • Activiteiten • Excursies en
kinderprogramma • Shuttle bus en taxi service
• 24u beveiliging • Laundry service

Timeshare
Timesharing is een populaire manier van zorgeloos vakantie vieren. Wie droomt er niet van een tweede huis of
een eigen stekje in het buitenland. Door de financiële consequenties en zeker ook door het bijkomende onderhoud is dat soms geen haalbare keuze. Dankzij timesharing kan die droom werkelijkheid worden omdat de
kosten worden verdeeld over meerdere eigenaren. U geniet van uw vakantieverblijf voor een fractie van wat u in
het andere geval kwijt zou zijn. Met dit timeshare pakket koopt u een week of meerdere weken per jaar en geniet
u 10 jaar lang van uw investering. Mocht u een jaar geen gebruik maken van uw timeshare week, dan kunt u
deze verschuiven binnen hetzelfde jaar, opsparen voor het volgend jaar of uw week gewoon doorverhuren.
De comfortabele hotel cabana’s zijn geschikt voor 2-4 personen.

U heeft de keuze uit de volgende hotelkamers
Watervilla

Landsuites

Deluxe cabana’s

De watervilla’a zijn prachtig gelegen op de Suriname rivier met
uitzicht over de weidse rivier en de
ongerepte groene overzijde. Via
de tropische tuin en de boardwalk
loopt u naar uw suite. De watervilla’s hebben een ruim balkon.
De watervilla’s worden in een
bladvorm gebouwd, waardoor
privacy in de villa en op het balkon
gegarandeerd is. U geniet maximaal van het buitengevoel door
de ligging op de rivier. Met veel
zorg wordt de villa ingericht, waarbij gebruik van natuurlijke materialen zoals hout de boventoon
voert. Het geheel is eigentijds, en
voorzien van alle gemakken die u
mag verwachten in een luxe hotel.

De 4 landsuites zijn direct langs
de Suriname rivier gelegen, met
waanzinnig mooi uitzicht op de
rivier. De landsuites hebben elk
een eigen balkon. De landsuite is
bereikbaar via de boardwalk, en
ook zeer goed bereikbaar voor
minder valide gasten. De landsuites staan los van elkaar, omringd
door de tropische tuin. De suites
worden gebouwd met veel natuurlijke materialen. Ook bij de landsuites is de inrichting uniek en mag
u alle gemakken verwachten die u
gewend bent in een luxe hotel.

De deluxe cabana’s zijn gelegen
aan de Suriname- en Pararivier
of in de tropische resorttuin. Alle
deluxe cabana’s hebben een ruim
balkon. De cabana’s worden in
units van vier uitgevoerd, waardoor
u kunt kiezen uit een cabana op de
begane grond of de eerste verdieping. In elke cabana is privacy
gegarandeerd.
De cabana’s worden smaakvol
ingericht, met gebruik van natuurlijke tropische materialen, tropische
kleuren en motieven die typisch
zijn voor Suriname. De cabana’s
zijn voorzien van alle gemakken
die u mag verwachten in een luxe
hotel. De cabana’s zijn toegankelijk vanuit een boardwalk door de
hoteltuin.

Architecten en Ontwerp
Het internationaal prijswinnende architectenbureau 24H Architecture staat garant voor stijlvolle, vernieuwende en
aansprekende ontwerpen in een volkomen natuurlijke setting. Op creatieve wijze hebben zij gebruik gemaakt van de
prachtige ligging aan de Surinamerivier en de Pararivier zonder de aanwezige flora en fauna uit het oog te verliezen.
24H Architecture heeft meerdere internationale prijzen in ontvangst mogen nemen voor hun realisatie van exclusieve
wellness centra, hotels en resorts.

Wij vertellen u graag meer over de timeshare mogelijkheden
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Houttuyn Wellness River Resort
Nevil van der Kuyp
Email
nevil.vanderkuyp@houttuyn.com
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