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DIN DRÖMRESA 

BÖRJAR HÄR
Januari 2018 gjorde vi en helt fantastisk 

resa till Lombok. Under två veckor upplevde 

vi allt från vattenfall och risfält till kritvita 

stränder och kristallklart vatten. Lombok 

ger dig en alldeles unik upplevelse av 

Indonesien, långt bort från hetsen på 

grannön Bali. Lombok är lugnt, vackert och 

otroligt gästvänligt. Det är lätt att resa runt 

på ön och överallt du kommer möts du 

av vänliga leenden.  

Den här resan lämpar sig lika väl för det 

äventyrslystna paret som ensamresenären 

och barnfamiljen. För alla som vill uppleva 

någonting unikt, helt enkelt. Vi tar dig med 

till Lomboks bästa resmål och avslöjar 

några riktigt oslipade diamanter. Häng 

med i den här resguiden och följ våra tips 

för att planera din egen drömresa till 

Lombok. I slutet av resguiden får du ta del 

av kostnaderna för vår resa så att du kan få 

en uppfattning om vad din egen resa 

kommer kosta. 

Om du har frågor om hur du ska planera 

din resa - mejla till oss på hej@giliresor.se  

Vi önskar dig en fantastisk resa! 

Niclas & Emma på Giliresor

RESAN TAR DIG MED TILL

LABUAN PANDAN 

SENARU 

GILI AIR 

GILI MENO 

GILI TRAWANGAN 

GILI GEDE OCH DE SÖDRA GILIÖARNA 

KUTA LOMBOK 



Nog för att det tar många timmar, men det är lätt att 

resa till Lombok. Börja med att boka flygresan till Bali 

(Denpasar). Vi rekommenderar att flyga med 

Emirates, Singapore Airlines eller Thai Airways 

som alla flyger från Stockholm. Med bra bytestider i 

Dubai/Singapore/Bangkok ska din flygresa landa på 

ca 16-18 timmar. Du har hittat ett bra pris när flygresan 

kostar runt 5000 kronor per person tur/retur. 

Beroende på när du landar på Bali bokar du flyg 

samma dag eller dagen därpå till Lombok (Praya). Vi 

rekommenderar Garuda Indonesia. Flygresan från Bali 

till Lombok tar ca 25 minuter och brukar kosta ett par 

hundra kronor per person.

FLYG  T I L L  LOMBOK  V IA  BAL I

Om du vill uppleva mer på din resa kan du passa på 

att stanna ett par dagar i Kuala Lumpur eller 

Singapore. Boka din resa med t.ex. Emirates eller KLM 

till Singapore/KL. Därifrån kan du flyga direkt till 

Lombok med Airasia (från KL) och Silk Air (från 

Singapore). Total flygtid ca 18 timmar.

FLYG  T I L L  LOMBOK  V IA  KUALA

LUMPUR  /  S INGAPORE  

BOKA FLYGRESAN
Det  f i nns  f ö r s t å s  många  a l te rna t i va  f ä rdväga r  t i l l  Lombok .  V i  kommer  

hå l l a  det  vä ld ig t  enke l t  och  presen te ra  t vå  r e s ru t te r  som  du  sedan  

kan  j ämfö ra  pr i se r  mel l an .  

Hitta din flygresa här.

https://www.google.se/flights/?gl=se


Beroende på när du landar på Bali kan du 

behöva spendera första natten här. Det 

ligger flera hotell bara ett stenkast från 

flygplatsen på Bali och många utav dessa 

erbjuder gratis transfer till hotellet.  

Dessutom kan det vara skönt att landa i en 

hotellsäng efter en lång flygresa för att 

morgonen därpå vara redo att upptäcka 

Lombok. 

SPENDERA FÖRSTA 

NATTEN PÅ BALI

HARRIS Hotel Tuban ligger ett par minuters

transfer från flygplatsen på Bali. Du kan antingen

boka ett rum för en hel natt eller för 7 timmar. 

Hotellet erbjuder gratis transfer både till och från

flygplatsen. Transfern bokar du enklast genom att

skicka ett meddelande till hotellet genom

Booking.coms bokningsassistent. Uppge ditt

flightnummer och info om när din flight landar. 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM HOTELLET. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/harris-tuban-bali.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Resans första destination kommer bli ett minne för livet. Lilla Labuan Pandan är i sig inte särskilt 

imponerande men de magiskt vackra öarna en bit utanför kusten kommer få dig att vilja stanna 

här väldigt länge. 

Troligen börjar du morgonen på Bali och tar den drygt 25 

minuter långa flighten över till Lombok. När du kommer ut 

i ankomsthallen hittar du ett par diskar där du kan köpa 

SIM-kort. Här finns också ATM. 

Några veckor före avresa från Sverige kan du mejla ditt 

hotell i Labuan Pandan (görs enklast via Booking.coms 

bokningsassistent) och ordna upphämtning på flygplatsen. 

Din chaufför kommer stå utanför ankomsthallen och vänta 

på dig med en skylt med ditt namn på.  

Bilresan från Lomboks flygplats till Labuan Pandan tar ca 2 

timmar. Vägarna är bra och resan går genom små 

samhällen med mycket liv och rörelse. Du kommer passera 

förbi Labuan Lombok varifrån det går färjor till bl.a. 

Sumbawa. Om vädret är klart ser du vulkanen Rinjani på 

vänster sida under hela färden. 

När du kommer fram till hotellet och checkar in kan du 

samtidigt ordna med en båttur till Gili Kapal, Gili Kondo 

och Gili Bidara dagen därpå. Det är bra att komma iväg 

tidigt på morgonen för att få många timmar innan det 

eventuellt börjar blåsa.

LABUAN PANDAN 

DAG  1  -  2

Bidara Cottages är ett charmigt litet hotell i

Labuan Pandan. Här bor du nära stranden och får

otroligt fin service för liten peng. Restaurangen

serverar god mat. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA

MER OM HOTELLET. 

Upphämtning på flygplatsen kostar 500.000 Rp

(ca 300 kronor). Du betalar i regel detta direkt till

hotellet så ge chauffören dricks när du kommer

fram (20.000 Rp är rimligt).  

7 GB surf med indonesiskt SIM-kort kostar

omkring 50.000 Rp (ca 30 kronor).

REST IPS

Labuan Pandan är ett litet fiskesamhälle på Lomboks 

nordöstra spets. Turisterna är få och det finns bara en 

handfull hotell här. Förutom att besöka Gili Kondo och de 

andra öarna finns det inte mycket att göra. Det gör att 

tempot är otroligt lugnt och harmoniskt. Ett perfekt första 

stopp på resan med andra ord. 

Det finns inga restauranger i Labuan Pandan förutom på 

hotellen. Tack vare närheten till havet kan du njuta av färsk 

fisk. Det finns en liten shop på hotellet Pondok Gili Lampu 

där du bl.a. kan köpa snacks och myggmedel. Det finns 

inte heller någon ATM. 

http://www.booking.com/hotel/id/bidara-cottage.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide
https://www.google.se/maps/place/Pondok+Gili+Lampu/@-8.4143664,116.7097555,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9bc7033a20619a28!8m2!3d-8.4143661!4d116.7097552


Det här är en av de mest unika båt- och 

snorkelturer du kan göra i Indonesien. Du har en 

hel båt för dig själv vilket gör att du kan styra 

precis hur du vill lägga upp din dag. Öarna är 

magiskt vackra, vattnet helt kristallklart och 

snorklingen riktigt bra. Dessutom kommer du ha 

alltihop nästan helt för dig själv eftersom det är 

väldigt få turister i området. 

Om du stannar två nätter i Labuan Pandan 

rekommenderar vi förstås att du gör en 

snorkeltur. Om du stannar fler nätter kan du 

också be hotellet ordna en dagstur till någon av 

öarna. Då blir ju avsläppt på morgonen och 

upphämtad vid önskad tid. Oavsett om du åker 

på snorkeltur eller dagstur så be ditt hotell ordna 

matsäck. 

SNORKELTUR TILL ÖARNA 

UTANFÖR LABUAN PANDAN 

Börja snorkelturen efter frukost. Beroende på 

tidvattnet börjar du med att snorkla mellan Gili 

Petagan och Gili Kapal. Korallerna här är otroligt 

fina. Turen fortsätter sedan till Gili Kapal, ön som 

är så liten att den inte syns vid högvatten. Vi kan 

lova att det här är en av de vackraste platserna i 

Indonesien!  

Nästa stopp är Gili Bidara, lokalbefolkningens 

favoritö (och vi är beredda att hålla med). Ta en 

promenad runt ön, snorkla längs norra stranden, 

ta en välförtjänt paus i skuggan och bara må 

gott! 

Sista stoppet är Gili Kondo som är den mest 

kända ön i området. På vägen hit kan du snorkla 

längs Bidaras västkust. På Kondo finns till och 

med en liten kiosk där du kan köpa snacks och 

dricka. Även denna ö är så liten att du kan 

promenera runt den och ta svalkande dopp i 

havet längs vägen. För en hel dags snorkeltur med egen båt

och två besättning betalar du 500.000 Rp.

Matsäck med frukt, vatten och lunch kostar

ca 50.000 Rp per person. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/bidara-cottage.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Be ditt hotell i Labuan Pandan ordna med en bil till 

Senaru. Ge dig iväg efter frukost då den otroligt fina 

bilresan tar ca 1,5 timme. Senaru ligger på ca 600 

meters höjd och utsikten över Rinjani är 

häpnadsväckande. Se till att ställa klockan lagom till 

soluppgången för det är något alldeles extra.  

Efter incheckning på ditt hotell kan du ge dig iväg 

på den fantastiska vandringen till Sendang Gile & Tiu 

Kelep Waterfall. Promenera norrut längs huvudgatan i 

Senaru så kommer du till startpunkten för vandringen 

där du också betalar en inträdesavgift. Du kommer bli 

tillfrågad om du vill ha en guide, men det behövs inte 

då vandringen är enkel och väl utmärkt med skyltar. Till 

det första vattenfallet tar det ca 15 minuter att gå, och 

till det andra ytterligare ca 20-30 minuter. Vissa delar av 

vandringen går över stock och sten, och genom 

vattendrag. Du kommer troligen stöta på en del apor 

längs vandringen, men de är väldigt skygga. När du 

kommer fram till det andra vattenfallet kan du ta ett 

svalkande dopp. Se till att ha med dig vatten och packa 

ner myggspray i väskan. Vid första vattenfallet och på 

väg till det andra finns små kiosker där du kan köpa 

dricka och snacks. Ha gott om tid på dig och njut av 

den fantastiska vandringen! Väl hemma på hotellet 

igen kan du njuta av trötta ben och en svalkande 

Bintang. 

Längs med huvudgatan i Senaru ligger flera 

restauranger där du kan äta och dricka något gott på 

kvällen. I byn finns också ATM och några små butiker 

där du kan handla bl.a. dricka, snacks och myggspray.

SENARU
DAG  3

Många som reser till Lombok planerar in en vandring till vulkanen Rinjani. Dock anordnas inga 

vandringar under regnsäsongen (omkring december - mars) och så finns det förstås många 

besökare som inte är ett dugg intresserade av att vandra uppför en av Indonesiens största 

vulkaner. Då ger ett kortare stopp i Senaru en alldeles lagom dos av djungel, vattenfall och 

fantastiska vyer.

Det finns många billiga boendealternativ i

Senaru men vi rekommenderar varmt Rinjani

Lodge där du till fullo kan njuta av utsikten över

vulkanen Rinjani. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA

MER OM HOTELLET. 

Bilresan från Labuan Pandan till Senaru kostar

500.000 Rp. Inträde för att vandra till

vattenfallen kostar 10.000 Rp per person. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/rinjani-lodge.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


När du checkar in på hotellet i Senaru så be dem samtidigt 

ordna din transport till Bangsal. Det är bra om du är i 

Bangsal senast vid 10-tiden för att inte behöva vänta så 

länge på en båt. Klicka på kartbilden till höger för att 

komma till vår guide om hur du bäst reser via Bangsal. 

Båtresan från Bangsal till Gili Air tar ca 10 minuter. Hamnen 

ligger på södra delen och om du inte vill promenera till ditt 

hotell kan du ta en cidomo (häst och vagn) för ca 50.000 

Rp.  

Väl framme på ditt hotell - checka in och chilla! 

GILI AIR
                                                              DAG  4 -5

Gili Air är den Giliö som ligger närmast Lomboks kust. Med stor charm och avslappnad 

atmosfär passar Gili Air alla resenärer. Här går dagarna i ett skönt tempo och vilken strand du 

än väljer så är det kristallklart vatten som gäller. Håll utkik efter sköldpaddor!

Gili Air är fullt av fantastiska hotell men vi kan inte

nog rekommendera Captain Coconuts som ligger

på öns sydvästra spets. Hotellet har också en

fantastisk restaurang. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA

MER OM HOTELLET. 

Bilresan från Senaru till Bangsal kostar 450.000 Rp.

Båten från Bangsal till Gili Air kostar ca 35.000 Rp

per person. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/captain-coconuts-gili-air.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide
https://www.giliresor.se/res-till-gilioarna


Gili Air är precis som de andra Giliöarna perfekt att 

upptäcka till fots. Det tar ca 1,5 timme att promenera 

runt hela ön, men med tanke på vätskepauser och 

sköldpaddssnorkling så kan det mycket väl bli en 

dagstur. 

Börja med frukost på ditt hotell och ge dig sedan 

iväg. Längs hela promenaden hittar du sköna 

strandrestauranger, spa'n, yogaställen och små 

hyddor där du kan köpa både kokosnötter och lokalt 

tillverkade smycken och hantverk. Om du vill ta en 

massage behöver du sällan boka i förväg och det 

finns alltid en plats ledig bland solstolarna. Det är lätt 

att ta dagen som den kommer på Gili Air. 

Längs södra kusten ligger hamnen där det alltid är liv 

och rörelse. Ju längre västerut du kommer längs 

södra stranden, desto fler strandrestauranger och 

hotell hittar du. Vi kan varmt rekommendera Classico 

Italiano som serverar Giliöarnas bästa pizza. På 

sydvästra spetsen hittar du legendariska Mowie's 

med perfekt solnedgångsläge. Västra stranden är 

lugnare även om fler hotell och restauranger börjar 

öppna upp här. Stranden är väldigt fin och du kan 

stöta på en och annan sköldpadda när du snorklar 

här. En bit in från stranden ligger fantastiska vackra 

spa't Slow.  

UPPTÄCK GILI AIR

Norra delen av Gili Air är den lugnaste. Här kommer 

du promenera förbi klassiska Legend Bar. Utanför öns 

nordöstra spets finns fin snorkling men du kan bara 

ge dig ut vid högvatten.  

Gili Airs östra kust har blivit allt livligare på senare tid. 

Här kan du välja och vraka mellan strand- 

restaurangerna och en bit upp från promenadvägen 

ligger många hotell. Scallywags har en härlig BBQ 

som vi varmt rekommenderar. Längs östra stranden 

finns också en hel del butiker där du bl.a. kan köpa 

badkläder, dryck och snacks. Missa inte Turtle Point 

(det är skyltat) där chanserna är goda att få snorkla 

med sköldpaddor. Om du är morgonpigg så får du 

inte missa soluppgången över Lombok. 

Längs huvudgatan som sträcker sig norrut från 

hamnen ungefär norrut in på ön ligger flera caféer, 

restauranger, spa'n och en välbesökt 

matlagningsskola. Sedan något år tillbaka är 

huvudgatan asfalterad vilket gör det betydligt lättare 

att promenera där med sitt bagage. 

Det finns flera ATM på Gili Air och numera ett par 

läkarmottagningar.  



I den här resguiden har vi lagt in en dagstur till 

Gili Meno. Om du vill spendera mer tid här kan du 

självklart boka in en eller ett par nätter mellan Gili 

Air och Gili Trawangan, eller helt enkelt byta ut 

någon av öarna mot Gili Meno. Om du funderar 

på att bo på Gili Meno, spana in det vackra 

hotellet Mahamaya (klicka här för att läsa mer).  

Gili Meno är alltså den mellersta av de tre 

Giliöarna. Det är den lugnaste av öarna och har 

utan tvekan Giliöarnas bästa snorkling, och enligt 

många de vackraste stränderna. Du tar 

morgonbåten hit från Gili Air (avgår ca 8.30 - 

dubbelkolla avgångstiderna i hamnen) och den 

bästa rutten efter ankomst är att ta vänster i 

hamnen och promenera söderut längs den östra 

stranden. Här finns många fina strandremsor att 

bada ifrån även om det inte är någon större idé 

att ta fram snorkelutrustningen (än). På öns 

sydöstra spets ligger ett "turtle sanctuary" som 

gärna tar emot donationer för att kunna fortsätta 

sitt arbete med att rädda sköldpaddorna runt 

Giliöarna. 

DAGSUTFLYKT TILL GILI MENO

Den södra stranden bjuder inte på mycket spännande 

att upptäcka. Fortsätt istället vidare till öns sydvästra 

spets där du hittar Café Gili som är perfekt för en 

svalkande dryck. Längs västra kusten ligger det ökända 

"Bounty Resort" som är ett övergivet hotell (ja, det är lite 

läskigt). Ju längre norrut du kommer, desto fler 

strandrestauranger och barer hittar du, även om de till 

antalet trots allt är väldigt få. Någonstans vid Adeng- 

Adeng Beach Bar är det perfekt att slå läger för att 

varva snorkling med lunch, kokosnötter och Bintang.  

Båten går tillbaka till Gili Air vid 16-tiden (dubbelkolla 

detta) och du kan längs promenaden tillbaka till 

hamnen stanna till vid Seri Resort eller Karma Resort 

för något uppfriskande att dricka. Längs vägen kommer 

du också passera Yaya som är Gili Menos äldsta 

warung. 

Det finns ATM på Gili Meno ifall pengarna skulle sina, 

men det händer att även pengarna i automaterna tar 

slut. I hamnen ligger några butiker och runt ön hittar 

du ett par spa ifall du vill ta en massage.  

http://www.booking.com/hotel/id/mahamaya-boutique-resort.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide
http://www.booking.com/hotel/id/mahamaya-boutique-resort.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Ta morgonbåten från Gili Air till Gili Trawangan. Du kan 

antingen åka local boat eller local fast boat. Båda 

alternativen brukar stanna vid Gili Meno på vägen. 

Det är alltid full fart i hamnen på Gili Trawangan. Många 

turister väntar på sina båtar och mängder av cidomo 

(häst och vagn) som hämtar varor och hämtar upp 

turister. Om du vill ta en cidomo till ditt hotell så hittar 

du upphämtningsplatsen en liten bit norrut längs östra 

stranden. 

Trawangan är perfekt för att bara njuta! Cykla runt ön 

och upptäck dina favoritplatser, njut av lata dagar på 

stranden, shoppa, gå på spa och ät god mat. För dig 

som vill festa är barerna/nattklubbarna öppna långt in 

på natten. Du kan också åka på snorkeltur och då får du 

besöka de bästa snorkelplatserna runt alla Giliöarna. Det 

finns många dykshoppar på Trawangan och du kan 

förutom vanliga dykcert. också gå kurs i fridykning. Det 

ligger många häftiga dykplatser runt Giliöarna. 

Trawangan har allt du behöver i form av butiker, ATM, 

bank, läkarmottagningar, apotek osv.

GILI TRAWANGAN
DAG  6 -9

Gili Trawangan har ett rykte om sig att vara en stökig partyö. Vi vill slå hål på det direkt. 

Trawangan är den Giliö som verkligen har någonting för alla typer av resenärer. Från otroligt 

backpackervänligt till fantastisk lyx för den som har höga krav. Varje del av Trawangan har sin 

alldeles egna karaktär och du kommer snabbt hitta dina favoritplatser.

Gili Trawangan har många riktigt bra hotell i varje

prisklass. Vi gillar verkligen Jali Resort som

dessutom har en väldigt bra restaurang. KLICKA

HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM HOTELLET. 

Local boat kostar ca 35.000 Rp per person medan

local fast boat kostar ca 85.000 Rp per person.

Beroende på avstånd till ditt hotell kostar en

cidomo ca 50.000 - 100.000 Rp. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/jali-resort-gili-trawangan.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Gili Trawangan är på många sätt en ö som har allt. Det 

kommer du upptäcka under en dagstur runt ön. De flesta 

hotell lånar ut cyklar till sina gäster och det är ett perfekt 

sätt att upptäcka ön.  

Vi nämnde tidigare att hamnområdet på Trawangan är 

rätt stökigt så om du vill ha det lugnt och tyst omkring dig 

ska du undvika den här delen av ön. Mitt på östra kusten 

ligger många restauranger och det är här du hittar öns 

nattklubbar. Om du fortsätter söderut längs Trawangans 

östkust passerar du förbi fantastiska spa't Azure och inte 

långt därefter Ko-Ko-Mo Resort som har en otroligt bra 

restaurang (perfekt för en romantisk middag på stranden).  

Södra delen av Trawangan är förvånansvärt händelselös 

men så snart du kommit en liten bit uppför den västra 

stranden börjar det hända grejer. Sträckan mellan Malibu 

Beach Club och Casa Vintage är vår favoritdel av ön. Här 

hittar du flera avslappnade strandrestauranger, stranden är 

väldigt fin (och ofta rätt folktom) och du har perfekt läge 

inför kvällens solnedgång. Om du fortsätter norrut längs 

västkusten kommer du cykla förbi en rad stora hotell och 

fina strand-restauranger. Här kan du ta något svalkande att 

dricka eller bara stanna till och köpa en uppfriskande 

kokosnöt.  

På norra delen av Trawangan ligger några av öns 

lyxresorter. Stranden här är väldigt fin och inte heller här 

behöver du trängas med någon. Närmare öns nordöstra 

spets kan du ge dig ut igen och snorkla. Den norra delen av 

Trawangans östkust är betydligt lugnare än den södra och 

det är alltså här du kan snorkla med sköldpaddor (ge dig 

ut när det är högvatten). Det finns inte särskilt många 

matställen här men en hel del barer där du kan beställa en 

kall Bintang.  

Centrala delarna av Trawangan är riktigt roliga att cykla 

igenom. Mängder av hästar och kor, smala gränder, små 

restauranger och så förstås utsiktsplatsen som är väl värd 

ett besök, inte minst för att se solen gå upp eller ner. 

UPPTÄCK GILI TRAWANGAN

http://www.booking.com/hotel/id/mahamaya-boutique-resort.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Båtbolaget Gili Getaway (klicka här för att komma till 

deras hemsida) åker från Gili Trawangan till Gili Gede. 

Längs vägen stannar båten i Bangsal och Senggigi 

(både ligger på Lombok). Vi har inte med Senggigi i 

den här resguiden men om du vill stanna här på 

vägen till Gili Gede går det alltså alldeles utmärkt att 

ta båten hit från Gili Trawangan. 

GILI GEDE 

DAG   10 - 1 1

Gili Gede tillhör Lomboks södra Giliöar. Till skillnad från de norra Giliöarna är de södra fortfarande 

oexploaterade och oerhört natursköna. Gili Gede är den ö som flest känner igen namnet på men 

trots det är ön oerhört lugn och stillsam. Hit åker du för att fullkomligt varva ner och uppleva 

någonting helt unikt.

Senggigi är Lomboks äldsta turistort och förutom

Giliöarna den mest välbesökta. Senggigi är känt för

sina vackra strandhotell och lockar p.g.a. det många

lyxresenärer. Låt dig inspireras av Qunci Villas. 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM HOTELLET. 

REST IPS

Båtresan från Gili Trawangan till Gili Gede tar drygt 2 

timmar. Väl framme på Gili Gede stannar båten vid 

piren nedanför Ko-Ko-Mo Resort. Om du har bokat ett 

annat hotell så be dem komma och hämta upp dig vid 

piren. Det kostar i regel ingenting eftersom varje hotell 

har sin egen båt.  

Gili Gede är den största av de södra Giliöarna men det 

finns få vägar på ön och det bästa sättet att ta sig runt 

är att promenera. Ön kommer få elektricitet under 

2018 och rinnande vatten är en bristvara på ön. 

Standarden är alltså enkel men det är också det som 

gör Gede så fantastiskt. Det finns inga ATM eller butiker 

på ön. Restauranger finns endast på hotellen. 

Öns bästa stränder ligger på norra delen men snorkla 

gör du allra bäst genom att åka på båttur. Passa på att 

be ditt hotell ordna en dagstur medan du checkar in. 

Tanjungan Bukit är ett fantastiskt hemtrevligt och

charmigt hotell på Gili Gedes östra kust. KLICKA

HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM HOTELLET. 

Båtresan från Gili Trawangan kostar 450.000 Rp

per person. 

REST IPS

http://giligetaway.com/gili-gede/
http://www.booking.com/hotel/id/qunci-villas-hotel.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide
http://www.booking.com/hotel/id/tanjungan-bukit.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Ge dig iväg efter frukost. Norr om Gili Gede ligger alltså 

Gili Rengit som har väldigt fin snorkling längs sin östra 

kust. På vägen till Gili Rengit passerar du genom 

pärlodlingar och förbi fiskebyar. Vattnet utanför Rengit är 

ganska strömt och de flesta båtar släpper av dig en bit 

utanför kusten för att sedan driva in mot ön.  

BÅTTUR TILL DE 

SÖDRA GILIÖARNA
Precis som båtturen i Labuan Pandan så är en båttur till de södra Giliöarna helt unik. Det är få 

turister i området och snorklingen är fantastiskt bra med otroliga koraller och fiskar. 

För nästa stopp på båtturen rekommenderar vi Gili Layar. 

Ön tar inte mer än 15 minuter att promenera runt och 

det finns ett hotell och en kiosk på ön. Här ska du bo om 

du vill ha en paradisö helt för dig själv. Snorklingen 

utanför östra stranden är otroligt fin. Vi kan lova att du 

inte kommer vilja åka härifrån! 

En dagstur med båt kostar från 100.000 Rp per

person beroende på var du bokar det (vårt pris

kommer från Tanjungan Bukit där vi bodde). Be

ditt hotell ordna med matsäck så att du kan vara

borta hela dagen. 

REST IPS

Du kan göra ett stopp på Gili Asahan, eller om du 

spenderar fler dagar i området kan du åka hit och 

stanna hela dagen. På öns sydvästra spets ligger ett 

hotell med restaurang som du kan ha som 

utgångspunkt under ditt besök. Du kan också be din 

båt stanna vid lilla Gili Goleng som ligger precis 

söder om Asahan. 

http://giligetaway.com/gili-gede/


KUTA LOMBOK
DAG   1 2 - 1 4

Du kanske har hört talas om Kuta på Bali. Kuta på 

Lombok är till skillnad från motsvarigheten på Bali 

genuint, avslappnat och makalöst naturskönt. Hit 

reser alla från surfare till yogis och strandfantaster. 

Ett perfekt sista stopp på den här resan!

Ge dig iväg från Gili Gede efter frukost. Från ön behöver du 

ta dig till hamnen i Tembowong. Kontakta ditt hotell i 

Kuta Lombok på förhand och be om en taxi som hämtar 

upp dig där. Bilresan från Tembowong till Kuta Lombok tar 

ca 2 timmar.  

Kuta Lombok är en gammal fiskeby som nu håller på att 

förvandlas till en liten stad med riktigt bra restauranger 

och hotell. Här finns allt från surfvågor till yogaställen och 

spa. Det kan låta exploaterat men faktum är att Kuta 

Lombok känns oerhört genuint. Nere vid stranden ligger 

en marknad och österut håller en strandpromenad på att 

läggas som snart kommer blomstra med sköna caféer och 

barer. Ytterligare längre österut, egentligen bortanför Kuta 

Lombok håller det på att byggas ett par stora lyxhotell.  

Kuta Lombok håller på att förvandlas men, till skillnad från 

Kuta på Bali, känns den här förändringen helt rätt och vi 

spår att Kuta Lombok kommer bli motsvarigheten till 

hippa Canggu som ligger på västra Bali. 

Det ligger många fantastiska hotell i Kuta

Lombok. Om du reser på liten budget finns

det riktigt bra billiga alternativ. Vi kan inte nog

rekommendera Harmony Villas - ett av

Lomboks vackraste hotell. KLICKA HÄR FÖR

ATT LÄSA MER OM HOTELLET. 

Bilresan från Tembowong till Kuta Lombok

kostar ca 500.000 Rp. 

REST IPS

http://www.booking.com/hotel/id/harmony-villas.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


Börja med att hyra moppe. Det är det absolut bästa sättet 

att upptäcka Kuta Lombok och alla stränder i området. Ge 

dig av västerut efter frukost och kör till Pantai Selong 

Belanak (Pantai betyder strand). Det är en populär strand 

för nybörjarsurfare och härligt lång för en 

morgonpromenad. Resan hit tar ca 45 minuter. 

Från Selong Belanak vänder du sedan åter mot Kuta 

Lombok men svänger nu av mot Pantai Mawi. Från 

huvudvägen har du ca 15 minuter på en grusväg innan du 

når stranden. Här ligger ett helt gäng med strandfik där du 

kan köpa lunch. Strax söder om Mawi ligger Pantai Semeti 

där du först kommer till en otroligt fin badstrand och 

bakom kullen ligger en riktigt häftig strand med svart sten. 

Söder om Semeti ligger Pantai Telawas som har en häftig 

utsiktsplats. 

Återvänd sedan till huvudvägen och fortsätt tillbaka mot 

Kuta Lombok. Stanna vid Pantai Lancing och Tampah - 

våra personliga favoriter. Närmast Kuta Lombok ligger 

Pantai Mawun med sitt lugna läge i en vik. 

UPPTÄCK STRÄNDERNA 

I KUTA LOMBOK
Kuta Lombok är ett riktigt smörgåsbord när det 

kommer till vackra stränder. Vi föreslår att du 

reser västerut ena dagen och österut den andra 

för att upptäcka alla paradisstränder längs Kuta 

Lomboks kust.

För din dagstur österut, ta moppen bort till Goa Kotak 

som är en fantastiskt vacker utsiktsplats över hela 

östra Kuta Lombok. Det tar ca 40 minuter dit. 

Goa Kotak ligger på en udde och på dess östra sida 

ligger en liten surfby med härlig strand och caféer. 

Om du däremot fortsätter västerut så ligger det flera 

fina stränder efter varandra - Muluq, Pedauf och 

Payang.  

Ta sedan moppen vidare tillbaka mot Kuta Lombok 

och stanna vid Pantai Aan. Det är en sådan strand där 

man vill stanna hela dagen. Här ligger ett gäng med 

strandfik och du kan hyra solstolar. Från den västra 

delen av Aan kan du fortsätta promenera ut till 

Merese Hills som är en riktigt häftig utsiktsplats.  

Om du vill göra ett sista stopp längs vägen innan du 

är tillbaka i Kuta Lombok så åk ner till Pantai Nyale 

som ligger ute på en liten udde. 

Det kostar ca 70.000 Rp per dag att hyra moppe.

Ha med dig extra pengar ifall du skulle få

punktering. Glöm inte att packa med vatten,

solskyddsfaktor och kamera. De flesta stränder

tar 10.000 Rp i parkeringsavgift. 

REST IPS

http://giligetaway.com/gili-gede/


Sista dagen på Lombok rekommenderar vi en lång härlig 

frukost och ett par dopp i poolen innan du tar förmiddagsflyget 

över till Bali för att sedan flyga vidare hemåt under dagen. Om 

du har fler än 3 timmars väntan på Bali så rekommenderar vi 

varmt att checka in på ett hotell i närheten av flygplatsen för att 

lämna av väskorna och fräscha till dig inför den långa flygresan 

hem. Det är värt varenda krona! 

I närheten av flygplatsen på Bali ligger köpcentrumet Lippo Mall 

som är perfekt för en shoppingrunda och lunch/middag innan 

avfärd. Var på flygplatsen på Bali ca 3 timmar före avresa. 

Incheckningen kan ta lång tid och kön i immigration kan vara 

väldigt lång beroende på hur många flighter som avgår 

samtidigt.  

RESANS SISTA DAG
Din två veckor långa drömsemester börjar lida mot sitt slut. Hur trist det än kan vara så 

kan du nu blicka tillbaka på en makalös resa med otroliga minnen för livet. 

Taxi från Kuta Lombok till flygplatsen på

Lombok kostar ca 150.000 Rp. 

Flyg med Garuda Indonesia. 

HARRIS Hotel Tuban ligger bara ett par

minuter utanför flygplatsen och erbjuder

gratis transfer både till och från flygplatsen.

De har transferrum som du kan nyttja i 7

timmar. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

OM HOTELLET.

REST IPS

http://giligetaway.com/gili-gede/
http://www.booking.com/hotel/id/harris-tuban-bali.html?aid=949270&no_rooms=1&group_adults=1&label=lombokresguide


FLYG 

Emirates 2 pers, Arlanda - Bali 10752 kr 

Garuda Indonesia 2 pers, Bali - Lombok 1230 kr 

HOTELL 

1 natt HARRIS Hotel Tuban  425.000 Rp / 255 kr  

2 nätter Bidara Cottage 800.000 Rp / 480 kr 

1 natt Senaru Lodge 1.545.000 Rp / 927 kr 

2 nätter Captain Coconuts 2.800.000 Rp / 1680 kr 

3 nätter Jali Resort 2.400.000 Rp / 1440 kr 

2 nätter Tanjungan Bukit 1.200.000 Rp / 720 kr 

3 nätter Harmony Villas 4.455.000 Rp / 2673 kr 

TRANSPORTER 

Taxi från flygplatsen 500.000 Rp / 300 kr 

Taxi till Senaru 500.000 Rp / 300 kr 

Taxi till Bangsal 450.000 Rp / 270 kr 

Båt till Gili Air 2 pers 70.000 Rp / 42 kr 

Båt till Gili T 2 pers 170.000 Rp 102 kr 

Båt till Gili Gede 2 pers 900.000 Rp / 540 kr 

Taxi till Kuta Lombok 600.000 Rp / 360 kr 

Taxi till flygplatsen 150.000 Rp / 90 kr 

UTFLYKTER 

Dagsutflykt båt 500.000 Rp / 300 kr 

Inträde vattenfall 2 pers 20.000 Rp / 12 kr 

Dagsutflykt båt 200.000 Rp / 120 kr 

Mopedhyra 2 dagar 140.000 Rp / 84 kr 

MAT & DRYCK 

8.300.000 Rp / 4998 kr 

SEMESTERLYX 

Massage 9 behandlingar 2.560.000 Rp / 1536 kr 

Barberare 1 behandling 130.000 Rp / 78 kr 

ÖVRIGA KOSTNADER 

Parkering 30.000 Rp / 18 kr 

Punktering 400.000 Rp / 240 kr 

Apotek 150.000 Rp / 90 kr 

Två SIM-kort 90.000 Rp / 54 kr 

RESKOSTNADER

TOTALT FLYG 

11982 kr 

TOTALT HOTELL 

13.625.000 Rp / 8175 kr 

TOTALT TRANSPORTER 

3.340.000 Rp / 2004 kr 

TOTALT UTFLYKTER 

860.000 Rp / 516 kr 

TOTALT MAT & DRYCK 

8.300.000 Rp / 4998 kr 

TOTALT SEMESTERLYX 

2.690.000 Rp / 1614 kr 

TOTALT ÖVRIGA KOSTNADER 

670.000 Rp / 402 kr 

TOTAL 

RESKOSTNAD 

29691 kr / 2 pers

TOTALT 

FLYG, HOTELL, 

TRANSPORT 

22161 kr / 2 pers

TOTALT 

FLYG, HOTELL 

20157 kr / 2 pers

http://giligetaway.com/gili-gede/
http://giligetaway.com/gili-gede/


Om du har frågor om hur du ska planera din resa eller om du vill kombinera din resa till 

Lombok med fler resmål så hjälper vi dig gärna att få till en bra logistik. Mejla till oss på 

hej@giliresor.se 

Bästa hälsningar, 

Niclas & Emma på Giliresor 

HUR ÄR DET MED 

RESLUSTEN?

Vi hoppas att du känner dig riktigt inspirerad att resa till Lombok och de fantastiska 

resmål vi precis har berättat om. Vi planerar själva att snart åka tillbaka för att få uppleva 

allting igen - vi längtar redan!

http://giligetaway.com/gili-gede/

