
Krijger & Co naar Prince John Dive Resort in Palu Centraal  Sulawesi   

 

Na de nacht te hebben doorgebracht bij vd Valk vliegen we op 4 september met SA naar Singapore, 

vandaaruit naar Makassar en dan nog een vlucht naar Palu. Vanaf het vliegveld is het nog 1u met de 

auto naar Prince John Dive Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resort wordt gerund door 2 Duitse broers, Alex en Marcus Franz. Het resort heeft 15 kleine en 

grotere, oude en nieuwe bungalows/ cottages op palen met uitzicht op zee. Aan de achterkant grenst 

de bungalow aan de tuin, waar een pad naar beneden loopt dat eindigt op het strand, waar de rest 

van het resort zich bevindt. Wij zaten in een van de 2 nieuwe stenen comfort bungalows met een 

gigantisch balkon met uitzicht over zee. Op het balkon staat een gezellig zitje en een wasrekje. De 

kamer heeft een bed met klamboe, 2 nachtkastjes met leeslampjes, fan, buro met stoel, kast met 6 

lades en een badkamer met toilet, wastafel , koude douche en kapstok. In de badkamer is een plank 

met stopcontact voor de fotografen. Iedere dag schone handdoeken.  

Het restaurant staat op palen aan het strand, 5 lange tafels met elk 10 stoelen. Uitgebreid ontbijt en 

diner in buffetstijl, na het ontbijt vraagt men je of en welke lunch je wilt om 12.30u. Waterflessen 1,5 

ltr zijn gratis. Eten is gevarieerd en 3x daags fruit. 

https://www.google.com/url?q=http://de-de.facebook.com/PrinceJohnDiveResort&sa=U&ei=bMnnUoqzK8GUhQf4voB4&ved=0CAwQFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGNV25iBSrnjsfOe02cztXTQkX0cA


De bar staat ook op het strand, hier krijg je iedere dag om 16.00u thee/ koffie met cake. Er staan 

ligstoelen en parasols, badlakens te verkrijgen aan de bar. Alles wat je gebruikt op het resort en extra 

duiken gaat op een lijst, deze is altijd in te zien en aan het eind van je vakantie reken je af, contant of 

met creditcard. In het kantoor staat een kluis voor je kostbaarheden. 

Er is ook een bibliotheek en de mogelijkheid om hier je foto’s op een tv- scherm te laten zien.  

In de duikschool is er een overdekte, open ruimte om je te verkleden en lange kapstokken voor je 

pak. Stabjacks hangen binnen en je krijgt een kist met je naam en een sleutel voor een kastje voor 

privéspullen. De flessen staan aangekleed als je komt. Er is een groot bord met de dagtrips, 

bootduiken, nachtduiken ea. Je kunt hierop invullen waar je naar toe wilt. Er zijn 22 stekken. De 

kleinere boot doet de stekken dichtbij, 10 min varen en dan terug naar het resort, de grotere boot 

gaat voor dagtrips van 2 of 3 duiken met lunch/fris en koffie/thee. Huisrif- en nachtduiken kunnen 

onbegeleid.  Er zijn 2 warme douches en toiletten in de duikschool. 

We hebben zowel met de kleine boot dichterbij gedoken, als de dagtrips gedaan met 3 duiken, 

hebben alle stekken gedaan, sommigen meerdere keren en zijn ook naar het wrak “Mutiara” 

geweest, dit ligt op 30 mtr. Je kunt je ook weg laten brengen op het huisrif, 4 stekken ver en dan in 

90 min terugzwemmen, op het gemakje. 

Na enkele dagen hebben we de 2-daagse trip met de grote boot naar Pasoso gedaan, er is plek voor 4 

personen en de bemanning, want je slaapt op de vloer van de boot. Er gaat een gids mee en een kok 

die een 5* maaltijd bereidt aan boord. ‘s Nachts lig je op een matrasje met een lakentje en een 

dekentje en je eigen kussen uit de bungalow onder de blote hemel en als het regent gaat er een zeil 

overheen. 

1e dag is het vertrek om 7.00 u en 4u varen naar Pasoso, 2 duiken op Noord Atol en Pasoso en dan 

vaart de boot naar een baai voor diner en overnachting. 2e dag om 6u opstaan met een kopje thee/ 

koffie, dan vaart de kapitein 1u naar Noord Atol voor de 1e duik, daarna ontbijt.  De 2e duik is op 

Sharkpoint. Op deze trip duik je wat dieper en zie je tientallen haaien en schildpadden. (De trip is 

zeker aan te bevelen, kost € 75)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op onze kamer lag een infokaart en daarop stond de mogelijkheid voor een 2-daagse trip naar de 

andere kant van het eiland, oostelijk van Palu. 1 nacht in een lokaal hotel en 4 bootduiken in Parigi 

en Marantale.  Wij naar Alex om te vragen of dit kon, maar ze waren in januari gestopt met deze trips 

omdat het moeilijk was om een boot te regelen aldaar. Maar als wij graag wilden, kon hij wel kijken 

of hij iets voor ons kon ritselen. De volgende avond zei hij dat het ging lukken, hij had via een vriendje 

van een vriendje, je kent dat wel, die had een kennis op de politiepost aldaar en we mochten de 

“polisiboot” wel gebruiken. Alex stuurde de compressorman op zijn brommer er naar toe om de 

motoren aan de gang te krijgen en dat lukte dus wij er heen. 

Om 3u uit bed, ontbijt met thee, vertrek om 4u met de auto met gids, compressorman en chauffeur. 

De auto volgeladen met flessen, kisten, compressor, matrasjes, handdoeken, wc papier, water , 

drankjes, dekentjes   enz. Het leek wel of we gingen kamperen…………..We moesten voor 6u de 

bergpas bereiken want ze waren aan de weg bezig en die werd van 6-18u afgesloten. Om 8u waren 

we in Parigi (het is maar 67 km maar wel hobbel de hobbel door de bergen) De motoren wilden niet 

direct starten,dus we reden naar Marantale om vandaar uit de 1e dag te duiken. Aangekomen op een 

idyllisch strandje werden de flessen, kisten en de compressor uitgeladen. Omkleden en daar was toch 

de boot met de compressorman en een “polisiman met geweer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Met de boot de zee op voor de 1e duik en daarna terug naar het restaurant aan het strand voor een 

geweldige warme lunch. Na de rustpauze weer met de boot voor de 2e duik. Na terugkomst mochten 

wij ons afspoelen met de mandi in de wasruimte die speciaal voor de duikers gemaakt was. 

Toen op weg naar Lebo, 45 km, naar ons Indonesische hotel, zeer basic, een goed bed, een douche 

en een wc….(vandaar de handdoeken, wc papier, dekentjes enz) Na een biertje onder de douche en 

dan om 19.30u aan tafel in het restaurant aan de overkant van de weg van dezelfde familie. ‘s Nachts 

lekker geslapen en om 7.30u aan het ontbijt in het restaurant, speciaal voor ons sandwiches 

gevraagd want nasi gaat er bij ons niet in op die tijd. 

Dan op weg naar Parigi nadat ze de lunch gekocht hadden. Het hele dorp was uitgelopen en de 

voltallige “polisimacht” stond ons op te wachten. Spullen aan boord en dan 1u varen, 2 duiken 

gemaakt met lunch tussendoor. De duiken aan de oostkant zijn in een woord geweldig, wat een zicht 

bij een watertemperatuur van 31 °C en gorgonen zo groot……en bekersponzen waar Rinus wel 4x in 

kon, fantastisch gewoon. Toen we terug kwamen bood de baas van de “polisi” aan dat wij gebruik 

konden maken van de mandi in zijn kantoor. Nadat we afgespoeld waren gingen we op pad terug en 

om 15.30u stonden we in de file voor de overtocht door de bergen. Om 17.00u kwam het sein dat we 

mochten rijden en om 20.30u waren we op het resort, waar we zo aan tafel konden. (kosten trip        

€ 100) Of deze trip weer opgenomen gaat worden in het programma weten wij niet, maar het is zeer 

de moeite waard om eens aan de andere kant te duiken en het was erg gezellig met de jongens. Veel 

gelachen. 

Het resort is knus en alles gaat heel relaxed, alles kan geregeld worden met Alex en er wordt goed 

voor je gezorgd, leuke mensen. 

Gezien: pygmeezeepaardjes, sepia’s, krokodilvissen, barracuda’s, schildpadden, div haaien, div grote 

en kleine naaktslakken, koraalklimmers, muilbroeders met jongen in zijn bek, orang-oetankrabben, 

bladvissen, gouden mantis, vleermuisvissen, murenes, harde en zachte koralen, porceleinschelpen, 

pistoolgarnaal, boxerkrabben, jacks, groupers, dolfijnen en vliegende vissen, zeespin, duivelsvis, 

neptuneskant, div platwormen, medusahoofden, sponsdragers, triton, sqiud, enorme bekersponzen 

en gorgonen, zeenaalden, cobra, enz 

Op het resort staan prachtige bloemen en bomen, hierin zitten de mooiste vlinders, in alle kleuren. 

Kersenrode libelles en prachtige tropische vogels in mooie kleuren, papagaaien vliegen in grote 

groepen heen en weer. In de bomen zitten koeskoes (in bomen levend klimbuideldier, nachtdier), 

deze kwam s’avonds naar de bar en zat met zijn vrouwtje naast onze bungalow in de boom. Op het 

resort logeren ook veel vogelaars en filmers, zij bezoeken de natuurparken. 

 

 

 

 



 

 



 

 


