
1. dag 

Afgang fra Danmark  

Der er afgang fra København eller 
Billund evt. med et skift i Franfurt. 

2. dag 

Singapore-Lombok 

Efter ankomst til Singapore går det 

enten videre til Singapore med det 

samme eller specielt hvis der flyvers 
direkte mellem København og 

Singapore kan der være tid til en 

gratis Byrundtur inden det ud på 

eftermiddagen går videre mod 

Lombok 

I hentes i lufthavnen og kører 

sammen med den lokale 
engelsktalende guide til jeres hotel, 

der ligger ved Singiggi. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

3. dag 

Sengiggi  
Senggigi er rigtig godt sted med fred 

og ro og området er beriget med 

nogle af Indonesiens bedste 

sandstrande.  

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

4. dag 

Sengiggi-Gilliøerne 

Efter morgenmaden er der transfer til 

havnen hvor I Sejler til Gilli (ca. 1 

time). 

Der er en kort gåtur fra anlægsbroen 

til jeres hotel. 

Overnatning: Standard: Villa Ombak 

Overnatning:1kl: Kokomoo 1.vær 

5-8. dag 

Gilliøerne 

Nyd de fredelige omgivelser,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dykkermulighederne og de skønne 

strande.  

Overnatning: Standard: Villa Ombak 
Overnatning:1kl: Kokomoo 1.vær 

8. dag 

Gilliøerne-Lombok 

Turen går tilbage til Lombok hvor der 

er transfer til jeres hotel 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 
Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

9. dag  

Lombok 

Efter morgenmaden skal du på en 

spændende udflugt med vægten lagt 

på Lomboks kulturelle og historiske 

seværdigheder i og omkring 
hovedstaden Mataram.  

I besøger blandt andet Pura Meru 

templet, Mayura paladset, markedet 

Sweta, sommerpaladset i Narmada og 

modertemplet Pura Lingsar. 

Denne Udflugt foregår i bil med air 

con og der indgår en engelsktalende 

guide. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

10. dag 

Lombok 

Efter morgenmaden er det tid til at gå 

opdagelse i lokalsamfundet eller 

måske trækker den flotte strand.  

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

11. dag  

Lombok 

Dagen er på egen hånd  

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. dag  

Lombok 

På denne tur kommer i tæt på 
Lomboks oprindelige Sasak kultur og 

besøger blandt andet de traditionelle 

Sasak landsbyer Sengkol og 

Rambitam.  

På turen til Lomboks smukke sydkyst 

gøres stop i Penujak, kendt for sine 
pottemagere og Sukarara med de 

traditionelle Ikat væverier. 

Denne Udflugt foregår i bil med air 

con  og der indgår en engelsktalende 

guide. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Thembuhan 

13. dag  

Lombok 

Vi har ikke sat noget på programmet. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Themuhan 

 
14. dag  

Lombok 

Vi har ikke sat noget på programmet. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl : Themuhan 

  

15. dag  

Lombok-hjemad 

I løbet af dagen går det til lufthavnen 
hvor der flyves til Singapore og lidt 

efter ugedag går det videre til 

København eller med et skift i Franfurt 

til København eller Billund. 

 

 

15. dag 

hjemme 

I løbet af morgenen eller formiddagen 

er I hjemme efter en fantastisk tur. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMBOK OG GILLIØERNE 

 


