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Wat mag je echt niet 
missen op Lombok?

De Gili’s
Een Gili is een kleine eilandje in de 
Sasak taal. Een rondreis door dit 
deel van Indonesië is eigenlijk niet 

compleet afsluiting op de 
sfeervolle en relaxte Gili’s…met 
prachtige stranden, helder 
zeewater, vlak voor de kust 
gelegen koraalrif, en allerlei 
gezellige restaurantje s en 
barretjes. De meest bekende Gili’s 

Het prachtige eiland Lombok
Lombok is een prachtige bestemming met veel mooie karaktervolle baaien, 
witte stranden en een aantal gezellige dorpen. Lombok is veel minder 
toeristisch dan Bali en heeft een heel eigen karakter. 

zijn: Gili Meno, Gili Air en Gili 
Trawanga.

Kuta Lombok
Op Lombok ligt er ook een 
plaatsje Kuta genaamd, niet te 
verwarren met Kuta op Bali. De 

Infotorial

stranden bij Kuta worden ook wel 
de mooiste stranden van 
Indonesië genoemd. Hagelwit 
zand, heel blauw water, steile 
kliffen en een grillige kustlijn. 
Het strand genaamd Pantai Seger 
(bij Kuta) heeft stoere golfen en is 
dus een waar walhalla voor surf-
hipsters 

Senggigi
Senggigi is een gezellig plaatsje 
en de toeristische hotspot van 
Lombok met een aantal mooie 
stranden, luxe hotels en gezellige 
barretjes. Het stadje heeft alle 
faciliteiten voor reizigers die op 
zoek zijn naar zon en zee en 
souvenirs. Ook het avontuur ligt 
hier in het verschiet. Senggigi is 
namelijk dé plek om een trekking 
naar de top van de Mount Rinjani 
te starten.

On top of the world op de 
Mount Rinjani
Om naar de top van de vulkaan 

Rinjani te komen heb je paar 
dagen de tijd nodig en een goede 
conditie! Wel zijn er verschillende 
tours beschikbaar zodat je een 
tour kunt kiezen die het beste bij 
je past. Het uitzicht over het 
kratermeer, het hele eiland met 
de Gili’s in de verte is echt de 
moeite waard.

Leuke excursies

Telebatur
Het dorp Tetebatur aan de voet 
van de Rinjani ligt tussen 
velgroene rijstvelden, plantages 
en jungle. Je kunt hier prachtig 
wandelen en uitstapjes maken 
naar bijvoorbeeld de 20 meter 

hoge waterval de Joben. Volgens 
de lokale bevolking verricht het 
water van deze waterval echt 
wonderen en bevordert het vooral 
de haargroei.

Het oude weversdorpje 
Sukarara
In het weversdorp Sukarara 
worden nog oude weeftradities 
toegepast. Heel leuk om te 
bekijken en kennis te maken met 
de lokale bevolking. De mensen 
zijn er heel gastvrij, vriendelijk en 
trots op hun producten. Op een 
aantal plekken in het dorp is het 
mogelijk om vrouwen te zien 
weven. 

Het traditionele Sade
In het plaatsje Sade zijn vele 
traditionele huizen en rijstschuren 
te vinden: de lumbungs (dit zijn 
hoed-vormige huizen met rieten 
daken reiken bijna tot aan de 
grond). 

Hoe kom je er? 

Met vliegtuig
Lombok heeft een internationale 
Airport (LOP) in Tanah Awu, in 
midden van Lombok, op ongeveer 
30 km vanaf de hoofdstuk 
Mataram. 
Luchtvaartmaatschappijen die 
naar Lombok vliegen zijn Garuda, 
Lion Air, Silk Air en Trans Nusa.

Met veerboot
Je kan ook met een veerboot van 
Bali (Padangbai) naar Lombok 
(Lembar) en die gaat meerdere 
keren per dag. De reis duurt 
ongeveer 4-5 uur. 

Met snelle boot
Blue Water Safari Express is een 
van de bedrijven die je van Bali 
naar het vasteland van Lombok 
brengt. Er zijn twee handige 
vertrekpunten van Bali: Serangan 
(in de buurt van de Benoa haven) 
en de Padang Bai haven. Je kunt 
ook kijken op Gilibookings.com 
voor meer opties en informatie 
rond vervoer of accommodatie op 
dit prachtige eiland.

• Lombok hoort bij de 
   eilandengroep: de kleine 
   Soenda eilanden
• Lombok ligt naast Bali
• Het eiland ligt in de 
   provincie: West Nusa 
   Tenggara
• Het is omgeven door de
   Indische Oceaan
• De hoofdstad is Mataram
• Lombok is 113 kilometer 
   lang en 81 kilometer breed
• Het hoogste punt van het 

   eiland ligt op de vulkaan 
   Mount Rinjani
• De Mount Rinjani is de 
   hoogste vulkaan van 
   Indonesië
• De oorspronkelijk bewoners 
   van Lombok heten de Sasak
• In de Sasak taal is het woord 
   voor eiland ‘Gili’
• De bekenden Gili’s zijn dan 
   ook drie eilanden vlak voor 
   de kust van Lombok

Weetjes


