
De mooiste reizen naar Indonesië 
 

Individuele reizen, luxe cruises, avontuurlijke reizen, duik- en 

golfvakanties, spoorzoeken, reünies, incentives en  

themareizen 

  

Sumatra-Java-Bali-Lombok-Flores&Komodo-Alor-

Sulawesi-Kalimantan-Molukken-Papua 
 

Wij noemen ons graag echt dé Indonesië reisspecialist, omdat we vrijwel alle bestemmingen 

in Indonesië zelf hebben gezien en beleefd. 

Met een klein, maar zeer gemotiveerd team zijn we in staat u deskundig te adviseren. Of het nu 

gaat over een hotel op Bali of een Papuatrekking, we kennen Indonesië als onze broekzak, we 

luisteren graag en aandachtig naar uw wensen en stellen daarna met plezier een reisvoorstel 

op. 
 

Merapi Tour & Travel werkt samen met lokale agenten op Sumatra, Java, Bali, Flores, Alor, 

Kalimantan, Sulawesi, Ambon en Papua. Daarmee kunnen wij u het beste reisaanbod tegen 

aantrekkelijke tarieven over de gehele archipel garanderen.  

We organiseren  samen met lokale agenten, ook reizen naar Maleisië, Thailand, Vietnam, Laos 

en Cambodja en Myanmar.  
 

Onze specialisten Vera, Priscilla, Monique, Jan en Flip informeren u graag! 

Telefoon: 088 8111 999 

E-mail: info@merapi.nl 

Prinses Irenestraat 58 

6611 BK  Overasselt 

www.merapi.nl 

Merapi Tour & Travel 

Merapi is aangesloten bij: 

SGR nr. 3356 

ANVR nr 05124 

Calamiteitenfonds 

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde 
reizen onder de garantie van SGR. 
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde  
reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de  
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.  
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds 
is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Indonesië duikvakanties 

van Pulau Weh tot Triton Bay 

Merapi Tour & Travel 
Dé Indonesië reis- en duikspecialist  

Reizen met bijzondere ontmoetingen 



Merapi is dé specialist voor reizen naar Indonesië. Behalve rondreizen over de gehele archipel zijn we ook de meest complete duik-
specialist. Naast de gangbare (en vaak drukke) duikspots op Bali, Gili’s, Bunaken en Komodo bieden wij nog vele minder bekende 
en originele duiklocaties aan. Voor zowel de dikke als dunne portemonnee.  Zoek je iets echt moois, dan kun je bij ons uitzoeken: 

 
Pulau Weh, Cubadak, Karimunjawa, Bali, Lombok en Gili’s, Komodo, Alor, Timor, Wakatobi, Bau Bau, Labengki, Togian, Bunaken, 

Lembeh, Ambon, Saparua, Banda, Halmahera, Kalimantan, Triton bay, Cendrawasih Bay, Raja Ampat…  
Mis je iets? We gaan op zoek naar het onbekende! 

Luxe, middenklasse of budget? Van 5* tot homestay 
 
We hebben het allemaal… Laat weten waar je naar op zoek bent en we vinden het, 
van een 5* liveaboard of diveresort  

 
tot een 
budget 
homestay 
met dive-
centre.  
 
 
 
 
 
 

5* Pelagian liveaboard—Wakatobi     Homestay Arborek—Raja AMpat 

Zelf regelen? Zelfde prijs, maar… 
 
Boek je bij Merapi dan betaal je dezelfde prijs als direct bij het resort of liveaboard. 
Bij ons krijg je als extra’s: 

• Garanties van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds 

• Alles goed geregeld met service vooraf en van Schiphol tot Schiphol 

• 30 kg ruimbagage + 23 kg sportbagage op 
alle bestemmingen waar we met Garuda  
Indonesia kunnen komen  
(dat zijn vrijwel alle bestemmingen) 

• Onze service, duidelijkheid en lokale ondersteuning van onze agenten 

Van beginnend duiker tot extreem ervaren… 
 

Bij Merapi kun je op de meeste resorts je PADI Open Water cursus in 3 dagen halen. 
Maar ook voor Advanced cursussen of specialisaties 
weten we de weg.  
 
Voor de extreem ervaren duikers bieden we spots aan 

bij onder andere Raja Ampat, Triton Bay,  
Komodo, Bunaken en Lembeh,  

Banda  en niet  te vergeten Alor 

Individueel of in groepsverband 
 
Merapi heeft inmiddels 25 jaar ervaring in het organiseren van zowel individuele als 
groepsreizen naar Indonesië.  
Voor duikers zijn we minder lang actief, maar bieden we sinds 2009 reizen aan.  
Wil je met vrienden of je duikvereniging een duikreis of gecombineerde duik– en 
rondreis maken, neem dan contact met ons op om de reis door te nemen. We maken 
jullie reis helemaal op maat, ook voor eventuele niet duikende reisgenoten. 

Mooie programma's voor niet duikende medereizigers 
 
We denken ook graag aan de niet duikende 
reisgenoten en bieden op de meeste plaatsen 
mooie alternatieve dagprogramma's aan.  
We zoeken dan samen met je naar leuke  
activiteiten, bestemmingen en culturele  
bezienswaardigheden. Een van de favoriete 
bezigheden van onze reizigers is een kook-
workshop, inclusief inkopen doen op de lokale 
markt. We zorgen er in ieder geval voor dat je 
heerlijk kunt relaxen aan strand, zwembad of 
spa... 

Volop duiken… 
 of ook boven water? 

 
Indonesië onder water is prachtig, 
maar het zou zonde zijn om je ogen 
te sluiten voor wat er boven water te 
zien en te beleven is. 
We bieden tal van opties aan, ook 
hier weer van Sabang tot Merauke, 
van west Sumatra tot oost Papua. 
We hebben al veel combi-reizen  
online staan…  
Van een Bali reis met 15 duiken en 
genieten van cultuur, natuur en eten 
tot het hoogtepuntje:  

 
Traditioneel Papua in combinatie met duiken bij de walvishaaien en op Raja Ampat.  
En dan zit er nog zoveel tussenin. We horen graag wat je wensen, budget en beper-
kingen zijn en stellen met veel plezier een reis op maat voor je samen. 


