
Wisata 3 hari 2 Malam 

 

DAY 01: KEDATANGAN – EXPLORE MANDALIKA 

Kami sebagai agen paket wisata Lombok akan menjemput Anda dan rombongan di 
Bandara Internasional Lombok untuk mengawali paket tour Lombok 3 hari 2 malam 
Anda dan rombongan. Tim kami yang terdiri dari pemandu wisata dan supir telah 
standby di bandara lengkap dengan kendaraan yang bersih, nyaman dan secara 
teknis aman. Perjalalanan awal akan dimulai dengan tujuan Desa Sukarara, desa 
tenun tradisional yang merupakan salah satu desa asli warisan suku Sasak. Bisa 
dikatakan kalau desa ini merupakan desa tekstil terbesar di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Para tamu kami yang datang dari berbagai daerah bisa langsung belajar 
menenun kepada ahlinya di sini. Bagi yang ingin berbelanja kain tenun untuk 
suvenir, para perajin ini memberikan harga khusus yang sesuai dengan kantong 
wisatawan. 

 

 

Setelah makan siang kami ajak ke pantai Mandalika (Kuta Lombok) dan juga pantai 
Tanjung Aan. Ada apa di sana? Kedua tempat wisata ini menawarakan keindahan 
panorama pantai yang dihiasi perbukitan hijau sebagai latar belakangnya. Tidak 

http://www.ntbprov.go.id/
http://www.ntbprov.go.id/


heran jika pantai-pantai tersebut menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi 
turis-turis yang mampir ke Kabupaten Lombok Tengah bagian Selatan. Suka 
bermain pasir? Rasakan sensasi pasir bercita rasa biji merica saat disentuh. Ini 
salah satu keunikan Mandalika dan Tanjung Aan. Ditambah dengan lautnya yang 
bersih dan biru, membuat para pecinta olahraga selam tidak sabar untuk segera 
terjun ke laut. 

Puas main di pantai, mari mengeksplorasi Bukit Merese yang hanya membutuhkan 
waktu lima menit perjalanan mobil. Dari atas bukit ini kita bisa melihat keindahan 
pantai dan melakuka swafoto / selfie dengan latar belakang pantai. Tidak perlu 
repot-repot membawa droneuntuk menangkap panorama pantai, cukup naik ke bukit 
ini dan nikmati sensasinya. Terkadang lokasi ini sering juga dipakai untuk 
pre-wedding. Buat para fotografer yang berburu sunset, Bukit Merese adalah pilihan 
yang tepat saat berada di Lombok. 

Setelah belajar tenun, menikmati segarnya laut Lombok, dan berfoto-foto dengan 
pemandangan pantai yang menawan, barulah kami ajak Anda untuk berbelanja 
barang-barang khas Lombok mulai dari ukiran, susu kuda liar, madu, kaos, mutiara, 
kerajinan perak, terasi, telur asin dan sebagainya. Jangan lupa belikan juga dengan 
sanak kerabat di kampung halaman. Setelah itu kami antar ke hotel untuk 
beristirahat untuk menutup hari pertama dalam rangkaian paket tour lombok tiga hari 
dua malam dari kami ini. 

DAY 02: EXPLORE GILI INDAH 

Petualangan hari kedua program tour lombok 3 hari 2 malam kita lanjutkan dengan 
menaiki private speedboat di Teluk Nara menuju Gili Trawangan. Kami akan 
menjemput Anda setelah sarapan pagi. Gili (pulau) Trawangan merupakan spot 
wisata yang banyak dikunjungi para pecinta wisata bahari yang datang ke Lombok. 
Kami antar menyeberangi lautan dengan speedboat yang khusus kami sewa untuk 
rombongan Anda dan tidak digabung dengan grup lain. Tidak hanya itu, kami 
pastikan rombongan Anda tidak mengantri naik speedboat-nya. 

Apa saja yang bisa dilakukan selama berada di Gili Trawangan? Banyak sekali. 
Misalnya menyelam, snorkeling di tiga gili, menyewa kuda untuk berfoto ala koboy, 
menikmati sunset, dan berkeliling pulau dengan andong. Jangan lupa kalau sempat 
bisa menikmati festival jalanan yang selalu digelar setiap malam di jalan-jalan Utama 
Trawangan. Di sana ada penampilan dan atraksi seni budaya lokal setempat. 

https://www.google.co.id/maps/place/Gili+Islands,+Gili+Indah,+Pemenang,+North+Lombok+Regency,+West+Nusa+Tenggara/data=!4m2!3m1!1s0x2dcddde1efa34f29:0xe22122bad31cb489?sa=X&ved=0ahUKEwjVjr-HherYAhUHNo8KHR2QDH0Q8gEIwAEwGQ


 

 

Setelah makan siang, kita melanjutkan tur kita ke Bukit Malimbu dan Bukit Nipah. 
Lokasinya yang berada di Lombok Bagian Barat, dan merupakan wilayah 
penyeberangan tiga pulau yakni Gili Air, Meno dan Trawangan itu sendiri. Di sini 
juga bisa menyaksikan panorama matahari terbenam dengan latar belakang Gunung 
Agung. 

Selesai dari sana, kami kembali antarkan Anda berbelanja di pusat perbelanjaan 
oleh-oleh terbesar di Lombok. Mau souvenir, makanan khas, camilan, bisa 
didapatkan dengan harga yang terjangkau. Setelah itu kita makan malam bersama 
di restoran lokal sebelum pulang ke hotel. Rombongan bebas kemana saja untuk 
menghabiskan hari kedua dalam rangkaian paket tour lombok 3 hari 2 malam ini, 
tentu setelah acara makan malam. 

DAY 03: CITY TOUR – CHECK OUT 

Tidak afdhol rasanya kalau ke Lombok namun tidak mampir ke masjid Islamic 
Center. Apalagi Lombok memang dikenal sebagai Negeri Seribu Masjid. Di tempat 
ini ada menara yang tingginya mencapai 99 meter, simbol dari Asmaúl Husna. 
Mereka yang sampai di puncak menara bisa memandang panorama separuh dari 

https://bitbucket.org/paketwisatalomboktour/paket-tour-lombok-3-hari-2-malam/wiki/Home


Lombok dari atas. Dan terkadang terlihat juga Gunung Rinjani jika cuaca 
mendukung. 

Selain rumah ibadah umat muslim, kami ajak juga ke tempat ibadah umat Hindu 
yaitu Pura Lingsar. Ini merupakan pura terbesar di Lombok dan tersuci. Adanya pura 
di kecamatan Narmada dan masjid merupakan simbol kerukunan umat beragama di 
Lombok. Sejarah pura ini dibangun pada tahun 1741 oleh Raja Anak Agung Ketut 
Karangasem (Bali). Pura ini menjadi tempat beribadah dua agama, yakni Islam Wetu 
Telu dan Hindu. 

Setelah beristirahat dan makan siang, sebelum kami antara ke Bandara 
Internasional Lombok, Anda beserta rombongan akan kami ajak menuju Desa 
Banyumulek yang merupakan desa penghasil gerabah terbesar di Lombok. Lebih 
dari 80 persen masyarakat desa ini berprofesi sebagai perajin tembikar atau 
gerabah. Selain belajar membuat tembikar, wisatawan juga bisa berbelanja hasil 
karya warga setempat untuk oleh-oleh di tempat asal. 

Perjalanan wisata 3 hari 2 malam ini berakhir seiring dengan tibanya tamu-tamu 
kami di bandara untuk pulang ke daerahnya masing-masing. 

Harga Paket Tour 3H2M Murah 

■ 2 pax Rp1.610.000/pax 
■ 3 – 5 pax Rp975.000/pax 
■ 6 – 8 pax Rp915.000/pax 
■ 9- 14 pax Rp850.000/pax 

Harga Sudah Termasuk : 

1. Mobil 
2. Hotel (standard) 
3. Sarapan di hotel, Makan Siang, Dan Makan Malam 
4. Air Mineral 
5. Guide Berizin Resmi 
6. Tiket Wisata, Biaya Parkir 
7. Boat To Gili 

Demikianlah rangkaian rundown perjalanan wisata bersama kami dalam program 
paket tour Lombok 3 hari 2 malam. Kami berharap, pengalaman positif selama di 
Lombok yang Anda temui bisa disebarkan ke berbagai penjuru tempat. Agar 
kedepan dunia pariwisata di Lombok bisa terus berkembang. Nah, untuk informasi 
paket murah lainnya dengan hotel berbintang hubungi kami untuk informasi lebih 
lanjut. Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih sudah berkenan membaca tulisan 
paket tour Lombok 3 hari 2 malam ini. 

 

 

https://lombok-airport.co.id/
https://lombok-airport.co.id/
https://firstlomboktour.com/paket-tour/paket-tour-lombok-3-hari-2-malam
https://firstlomboktour.com/paket-tour/paket-tour-lombok-3-hari-2-malam
https://firstlomboktour.com/contact-us


Empat Tempat Wisata Sejarah Terkenal Di Pulau Lombok 

Berkunjung ke sebuah daerah rasaya kurang lengkap kalau tidak 

mengunjungi situs atau tempat bersejarah yang ada di daerah tersebut. Karena 

sejarah selalu memiliki daya tarik untuk terus diulik. Begitu juga ketika kita berwisata 

ke Pulau Lombok, maka akan terasa sayang jika kita melewatkan wisata sejarah di 

salah satu pulau yang terletak di Nusa Tenggara ini. Nah, pada artikel ini kita akan 

membahas 4 tempat wisata sejarah di Pulau Lombok yang paling terkenal.  

1. Museum Lombok atau Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) 

Berbicara tentang sejarah atau wisata sejarah maka sudah dapat dipastikan 

bahwa museum adalah salah satu tempat yang tepat untuk dikunjungi. Di Museum 

kita bisa belajar banyak hal yang berhubungan erat dengan sejarah, mulai dari 

barang-barang peninggalan sejarah, budaya, hingga bahasa daerah. Nah, di 

Lombok ada satu museum yang cukup terkenal bernama Museum Negeri Nusa 

Tenggara Barat atau lebih dikenal dengan nama Museum Lombok. 

Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau Museum Lombok terletak di Jl. 

Panji Tilar Negara No. 6, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara 

Barat. 83117. Museum yang diresmikan pada tanggal 23 Januari 1982 tersebut 

memiliki sekitar 7.513 koleksi barang bersejarah. Dari sekian banyak barang 

bersejarah koleksi Museum yang ada, Takepan (dokumen naskah kuno yang terbuat 

dari daun lontar dan kayu, yang ditulis dengan menggunakan huruf Sasak dan Arab) 

merupakan peninggalan sejarah yang paling unik dan menarik. Jadi, sangat sayang 

jika kalian melewatkan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat saat kamu traveling ke 

pulau Lombok. Baca juga : spot snorkeling lombok asyik 

 

2. Masjid Kuno Bayan Beleq 

Selain terkenal dengan pantainya yang indah nan elok, ternyata Lombok juga 

menyimpan situs peninggalan Islam yang cukup penting. Satu diantaranya adalah 

Masjid Kuno Bayan Beleq. Masjid yang berukuran cukup kecil (9 x 9 meter) ini 

ternyata memiliki model arsitektur yang mengundang decak kagum.  

Pondasi masjid terbuat dari batu kali yang disusun sedemikian rupa tanpa 

sedikitpun menggunakan semen ataupun pasir. Dindingnya terbuat dari anyaman 

https://mobillombok.com/wisata/tempat-snorkeling-di-lombok.html


bambu, sedangkan  atapnyanya berasal dari bilah bambu yang disusun berjajar 

cukup rapi dan eksotis. Saat masuk ke dalam masjid kita akan menemukan lantai 

masjid yang berasal dari tanah liat keras dan  dilapisi oleh anyaman tikar bambu. 

Semua perpaduan yang amat serasi dari masjid yang terletak di Kecamatan Bayan, 

Kabupaten Lombok Utara, Lombok ini memberikan pancaran aura spiritual yang 

menakjubkan dan sangat patut untuk dikunjungi. 

Paket wisata lombok 

 

3. Kawasan Kota Tua Ampenan  

Di setiap daerah pasti ada sebuah kawasan kota kuno yang memiliki kisah 

sejarah yang menarik serta bangunan-bangunan yang nyentrik, begitu pula dengan 

Lombok. Di Lombok, tepatnya di Jalan Pabean, Ampenan, Lombok, Nusa Tenggara 

Barat ada sebuah kawasan yang disebut dengan Kota Tua Ampenan. Di sana kita 

akan mendapati gedung-gedung bergaya arsitektur Belanda kuno dan 

pemandangan khas masa kolonialisme Belanda yang sangat kental. 

Nama kota ini diambil dari bahasa Sasak “amben” yang berarti tempat 

singgah. Karena konon pada masa kolonial Belanda kawasan ini dijadikan sebagai 

kawasan pelabuhan. Oleh sebab itu, kawasan ini banyak dihuni oleh masyarakat 

dari berbagai etnis, seperti Arab, Cina, Melayu, dan Bugis. Namun demikian mereka 

telah lama hidup rukun dan berdampingan sejak bertahun-tahun yang lalu. 

 

4. Makam Loang Baloq 

Tempat wisata sejarah yang tak kalah populer di Pulau Lombok lainnya 

adalah Makam Loang Baloq. Nama objek wisata ini diambil dari bahasa Sasak 

“Loang Baloq” yang berarti pohon beringin berlubang. Karena di objek wisata yang 

sebenarnya merupakan komplek pemakaman ini terdapat sebuah pohon beringin 

tua yang telah berumur ratusan tahun.  

Di objek wisata sejarah ini terdapat sebuah makam salah seorang ulama 

yang berasal Bahdad Irak, bernama Syech Gaus Abdurrazak. Konon beliau 

termasuk salah seorang ulama yang berjasa besar dalam syiar agama Islam di 

Lombok pada 18 abad yang lalu. Selain itu di komplek pemakaman ini juga terdapat 

https://www.scoop.it/t/paket-wisata-lombok-1


dua makam yang sering diziarahi para pengunjung yakni makam Datuk Laut dan 

Makam Anak Yatim. Objek wisata sejarah ini terletak di Kelurahan Tanjung Karang, 

Kecamatan Ampenan Lombok atau hanya berjarak sekitar 6 kilometer dari Kota 

Mataram. 

Demikian ulasan singkat tentang empat tempat wisata sejarah yang ada di 

Pulau Lombok. Kalian bisa mendatangi keempat tempat wisata ini dengan mobil 

pribadi atau bisa juga memanfaatkan beberapa tour travel agen di pulau Lombok 

yang menyediakan paket wisata sejarah.  sumber : wisata sejarah lombok 

 

https://firstlomboktour.com/wisata-sejarah/tempat-wisata-sejarah-di-pulau-lombok

