
Paket Wisata Lombok, liburan Singkat Menyenangkan 

Paket Wisata Lombok – Lombok Wander Tour and Travel 

Memesan Paket Wisata Lombok merupakan solusi yang tepat setelah penat menghadapi pekerjaan 

sehari-hari dan hendak  istirahat sejenak sambil menikmati indahnya  pulau Lombok. Anda bisa 

memesan paket wisata Lombok di Lombok Wander Tour and Travel yang merupakan salah satu travel 

agent terbaik di  Lombok. Menyediakan berbagai jenis paket wisata Lombok yang menarik untuk dicoba 

dan pastinya juga menyenangkan. Paketnya sendiri mulai dari Paket 2 Hari 1 Malam, Paket 3 Hari 2 

Malam,  Paket 4 Hari 3 Malam, hingga Paket 5 Hari 4 malam. Tersedia juga paket honeymoon yang 

romantis serta paket liburan untuk tour. Jadi jika anda dan keluarga besar atau kolega hendak berlibur, 

maka anda bisa memesan paket ini. Dengan memesan paket wisata, tentu saja anda akan lebih banyak 

mendapatkan kemudahan. Mulai dari transportasi dan segala aspeknya, anda pun juga dapat menjadi 

lebih hemat.  Dengan memesan paket wisata Lombok, anda bisa memilih waktu yang anda butuhkan 

dan juga terdapat pilihan lokasi mana saja yang anda ingin kunjungi disesuaikan dengan waktu yang 

anda miliki. Untuk itu lah mengapa jika anda memesan paket wisata Lombok anda bisa mendapatkan 

liburan singkat  yang menyenangkan. Yuk segera pesan paket wisata Lombok hanya di Lombok Wander.  

Tempat Wisata Yang Harus Di Kunjungi Di Lombok 

Pulau Lombok yang merupakan pulau yang terletak di Indonesia bagian tengah ini memang sudah tidak 

perlu di pertanyakan lagi keindahannya. Pulau Lombok sendiri termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan ibukota Provinsi Mataram. Kebanyakan, wisatawan dari seluruh dunia yang datang ke 

Pulau Lombok ini ingin menikmati keindahan bawah lautnya, atau untuk berselancar. Sebagian juga 

datang untuk menikmati suasana romantis disekitar pantai-pantainya yang menawan. Berikut ini 

merupakan beberapa tempat wisata yang harus di kunjungi di Lombok : 

1. Tiga Gili 

Tiga pulau gili yang ada di kawasan pantai Barat Lombok adalah Gili Trawangan, Gili Meno, dan juga Gili  

Air. Pantai berpasir putih, air laut yang sangat jernih, dan juga pemandangan yang sangat menakjubkan, 

hanya 15-45 menit dengan menggunakan kapal. Dan kegiatan terpopulernya adalah snorkeling dan juga 

menyelam.  

2. Pantai Tanjung Aan 

Tidak jauh dari pantai Kuta Lombok, Pantai Tanjung Aan terkenal dengan ciri khasnya yaitu pasirnya 

yang bulat-bulat seperti merica. Pasir putih terhampar luas disekitar pantai dengan garis pantai 

sepanjang 1 km dengan panorama gradasi antara hijau dan biru.  

3. Gunung Rinjani 

Tempat wisata di Lombok yang sudah resmi ditetapkan statusnya sebagai taman nasional, dan juga 

merupakan gunung merapi tertinggi kedua di Indonesia setelah gunung Kerinci yaitu Gunung RInjani. 

Gunung Rinjani terletak di bagian utara Lombok dengan ketinggian 3.276 meter diatas permukaan laut. 

https://paketwisatamurahlombok.com/


4. Pantai Pink 

Pantai yang sebenarnya bernama pantai Tangsi ini terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jarowawu, 

Kabupaten Lombok Timur. Pantai Pink ini dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dari Ibukota Mataram. 

Yang merupakan Ibu Kota dari Nusa Tenggara Barat. 

5. Pantai Kuta 

Pantai Kuta merupakan salah tempat wisata menawan yang bisa anda kunjungi di Lombok. Secara 

geografis, kawasan pantai ini dikelilingi oleh alam perbukitan. Pantai Kuta Lombok memiliki bentangan 

pasir putih yang belum banyak dikunjungi oleh wisatawan.  

6. Dusun Sade 

Dusun Sade berada di desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sade merupakan salah satu 

dusun tradisional yang masih asli. Rumah-rumah penduduk dibangun dari konstruksi bamboo dengan 

atap dari daun alang-alang. Disamping arsitektur rumah, sistem social dan juga kehidupan sehari-hari 

masyarakat Sasak masih bisa ditemukan dari generasi ke generasi. 

7. Senggigi 

Daerah paling terkenal di Lombok dimana terdapat banyak hotel dan juga restoran. Pemandangan garis 

pantai yang panjang dimana pesonanya akan makin terlihat bila dipandang dari kejauhan dan 

ketinggian, dengan gradasi warna pantai dari hitam ke putih. 

8. Dessert Point 

Tempat ini merupakan tempat yang paling tepat untuk berselancar di Lombok. Oleh masyarakat 

setempat, tempat ini disebut dengan Bangko-bangko. Desert Point ini telah dinobatkan sebagai salah 

satu dari 10 tempat surfing dengan ombak terbaik versi International Surfing Association.  

9. Danau Segara Anak 

Danau Segara Anak merupakan danau kawah (kaldera) Gunung Rinjani. Lokasinya berada di ketinggian 

sekitar 2.008 mdpl. Danau ini memiliki kedalaman sekitar 160-230 meter. Di tengah-tengah danau 

Nampak gunung Anak Rinjani yang bernama Gunung Baru Jari. 

10. Pantai Sekotong 

Pantai Sekotong mampu menarik perhatian para pecinta diving karena memiliki keindahan terumbu 

karang yang jarang disentuh dan masih terjaga. Lokasi pantai Sekotong berada di Kecamatan Sekotong, 

Lombok Barat. Waktu tempuh sekitar 2 jam dengan kendaraan bermotor dari Mataram.  

Itu dia manfaat dari memesan paket wisata Lombok,  dan juga beberapa lokasi wisata yang wajib anda 

kunjungi saat anda melakukan wisata singkat di Lombok, tentu saja jika anda menggunakan paket, 

waktu singkat anda akan diatur semaksimal mungkin sehingga anda bisa menikmati keindahan Lombok 

dengan waktu singkat. Yuk segera pesan paket wisata Lombok di Lombok Wander Tour yang akan 



mengajak anda ke berbagai destinasi indah yang ada di Lombok, sehingga anda akan mendapatkan 

liburan singkat yang menyenangkan dan berkesan di Lombok.  

 

 


