EKSKURSIJAS LOMBOK SALĀ
PILSĒTAS APSKATES EKSKURSIJA (4 stundas)
Ampenanas vecpilsētas apskate. Kebun Roek vietējo preču tirgus, Cidomo muzejs. Lingsar templis –
vienīgais pasaulē, kurš kopīgs budistiem un musulmaņiem. Pusdienas vietējā restorānā.
OKEĀNS (8 stundas)
9:00 izbraukšana uz Paradiso pludmali salas dienvidrietumos, lai buru laivā vizinātos starp salām, kuras
pazīstamas ar zemūdens pasauli. Ekskursijas laikā iespējamas dažādas aktivitātes, piemēram,
snorkelēšana vai sauļošanās burvīgajās pludmalēs, baudot nevaldāmās atklātā okeāna brīzes. Pusdienas.
Atgriešanās viesnīcā.
SALAS TŪRE (10 stundas)
Brauciens gar salas rietumu krastu ziemeļu virzienā uz Segenter ciemu. Vietējās cilts ciemata un
Lombokas augstākā ūdenskrituma apskate. Iespēja izvēlēties pirmā vai otrā ūdenskrituma apskati. Uz
pirmo jāiet 15 minūtes turp, 30 minūtes atpakaļ augšup kalnā. Otra ūdenskrituma sasniegšanai
nepieciešama viena stunda, atpakaļceļš ir tik par ilgs. Pēc ūdenskrituma apskates brauciens uz salas
austrumu pusi caur džungļiem uz Rinjani kalna austrumu nogāzi. Vietējie šeit audzē ķiplokus. Kalna
pakājē Pringgasela kokgriezēju ciemats, kur ražojumi iegādājami par pieejamām cenām. Brauciena
turpinājums uz Narmada parku, kas slavens ar Air Awet Muda. Air nozīmē ūdens, Awet Muda – “jaunāks
kā patiesībā esi”. Stāsts balstīts uz Lombok mītiem: šo ūdeni dzerot, var kļūt izskatā jaunāks par
patiesajiem gadiem.
Atgriešanās viesnīcā.
LOMBOK SIRDS (8 stundas)
No rīta brauciens uz Ampean un Cidomo apbrīnot vecpilsētu un ieskatīties vietējo iedzīvotāju tirgošanās
procesā. Rietumu Nusa Tenggara muzeja apmeklējums. Lingsar templis – vienīgais pasaulē, kur vienā
vietā savus dievus pielūdz divu reliģiju piekritēji. Divu stundu brauciens uz Pringgasela kokgriezēju
ciematu no Mataram uz austrumiem, tālāk – Rambitan ciema apskate. Šeit vietējie līdz mūsu dienām
saglabājuši tradicionālo dzīvesveidu. Tautas deju priekšnesumi. Pusdienas vietējā restorānā. Vakarpusē
atgriešanās viesnīcā.
LOMBOK – SUMBAWA (3 dienas / 2 naktis)
1. diena. LOMBOK — SUMABAWA
Tikšanās lidostā vai viensīcā. Transfērs uz Labuan ostu. Izbraukšana uz Poto Tano ostu Sumbavas salas
rietumos. Brauciens uz viesnīcu, baudot mežu, rīsa lauku, zvejnieku ciematu un kalnu skatus. Pa ceļam
pusdienas, vakariņas viesnīcā.
2. diena. SUMBAWA
Brokastis. Ekskursija: Aik Beling ūdenskritums, Dalam Loka sultāna pils, tradicionālais ciemats un Moyo
Hulu zvejniekciems. Atgriešanās viesnīcā. Pēcpusdienā atpūta Kencanas pludmalē, snorkelēšana. FB
3. diena. SUMBAWA – LOMBOK
Brokastis. Atgriešanās Poto Tano ostā, izbraukšana ar prāmi uz Lombok. Transfērs uz viesnīcu, pa ceļam
pieturas: tirdziņš, Masbagik keramikas ciems, Tete Batu kalnu kūrorts, Narmada vasaras pils.
LOMBOK – SUMBAWA – KOMODO – LOMBOK (5 dienas / 4 naktis)
1. diena. LOMBOK – SUMBAWA
Tikšanās lidostā vai viensīcā. Transfērs uz Labuan ostu. Izbraukšana uz Poto Tano ostu Sumbavas salas
rietumos. Pa ceļam pusdienas Bungin zvajnieku ciemā, nakts viesnīcā Sumbavas salā. Vakariņas.
2. diena. SUMBAWA – BIMA
Pēc brokastīm īsa pilsētas apskate un Sumbavas sultāna pils (tagad muzejs) apskate, Bale Kuning sultāna
nams, Tano audumi. Braucieni uz Empang un Labuan Jambu zvejniekciems, Tumpu ainavas. Transfērs
uz Bimu, nakts viesnīcā.
3. diena. BIMA – KOMODO SALA (KOMODO NACIONĀLAIS PARKS)
Agras brokastis (ap 6:00). Transfērs uz Sape ostu un brauciens uz Komodo salu. Pusdienlaikā ierašanās

Komodo. Peldēšana, snorkelēšana vai atpūta pludmalē Pantai Merah. Vēlāk brauciens uz Kampung
Komodo, ciema apskate. Nakts Komodo bay (FB).
4. diena. KOMODO – SAPE – BIMA
Pēc brokastīm Loh Liang nometnē tikšanās ar pavadoni. Aptuveni 4 kilometru gājiens līdz vietai, kur
iespējams skatīt varānus – Komodo Dragons (Varanus Komodoensis), kuru garums sasniedz 3 metrus,
svars 150 kilogramus. Šeit skatāmi arī Timoras brieži, mežacūkas, Āzijas savvaļas bifeļi un putni.
Atgriešanās tūristu nometnē un laivā. Brauciens uz Bimu, nakts viesnīcā (FB).
5. diena. BIMA – LOMBOK
Pēc brokastīm īsa pilsētas apskate, Bima sultāna pils apskate, audēju ciems. Vēlu pēcpusdienā atgriešanās
Lombokā.
RINJANI TREKINGS (3 dienas / 2 naktis)
1. diena.
Agri no rīta (5:00) transfērs uz Rinjani trekinga izejas punktu Sembalunu. Gājiens kalnos, pusdienas
starpstacijā Pade Belong. Gājiena turpinājums. Nakts kalnu nometnē.
2. diena.
02:30 iziešana uz virsotni (Rinjani 3726 m v.j.l.), saullēkts. Gājiens lejup uz Segara Anak ezeru, pietura
atpūtai un peldei karstajos avotos. Nakšņošana pie ezera.
3. diena.
Gājiens līdz Senaru. Transfērs uz viesnīcu.
Cenā iekļauts: telts, guļammaiss, 3-reizēja ēdināšana, minerālūdens, angļu valodā runājošs pavadonis –
kalnu gids, mantu nesējs, ieejas biļetes, transfērs uz/no viesnīcas.
LOMBOK – KOMODO – RINCA (5 dienas / 4 naktis)
1. diena.
Agri no rīta izbraukšana no viesnīcas uz Kayangan ostu, kas ir vienīgā Lombok austrumu krastā, no kuras
kursē prāmis uz Pototano ostu. 1,5 stundas brauciens ar prāmi. Brauciens pa salu līdz Bimai salas
austrumu pusē (~ 7 h). Nakšņošana.
2. diena.
Brokastis. Pilsētas apskate, Mbojo pils apskate, ko valdība nodevusi muzeja pārziņā. Pils celta, kad Bima
bija karalistes sastāvā. Kumbe tirgus apmeklējums. Pēc pusdienām no Sape ostas brauciens ar laivu uz
Komodo. Pa ceļam pietura Maria ciemā, kur iespējamas vērot pamatiedzīvotāju sadzīvi. Brauciens uz
Komodo aizņem 6 – 7 stundas. Naktsmītnes Komodo uz laivas vai kotedžā – bungalo.
3. diena.
Brokastis. Divu stundu gājiens skatīt gigantiskās ķirzakas. Pārcelšanās uz Rincu, pa ceļam pietura
Sarkanajā pludmalē, kur pāris stundas iespēja snorkelēt. Rincā citādu ķirzkaku vērošana. Atgriešanās
Komodo, nakšņošana.
4. diena.
08:00 izbraukšana no Komodo uz Sape (Sumbavas salā). Nakts Bimā.
5. diena.
Bima – Lombok.
SUMBA (4 dienas / 3 naktis)
1. diena. MATARAM – TAMBOLAKA / WAIKABUBAK.
Ierašanās Tambolakas lidostā, transfērs uz Waikabubak. Nelielo pilsētiņu apņem skaisti un tīri ciemati,
piemēram, Tarung un Puunaga. Šajos ciemos iespējams tuvāk iepazīt pamatiedzīvotāju namus, akmens
kapus un daudz cita interesanta.
2. diena. RIETUMU SUMBA.
Salas rietumu daļā ir vairāki tipiski ciemi. Ir vērts apskatīt ciemus Kodi rajonā, kur mājas ir gandrīz
kokospalmu augstumā. Šeit arī skaistākās smilšu pludmales. Pusdienas (lunch box) tiks dotas līdz, jo
ēstuves šeit nav pieejamas.
3. diena. WAIKABUBAK – WAINGAPU.
No rīta brauciens uz Wangapu salas austrumu daļā. Pa ceļam pietura Anakalang, kur var skatīt akmenī
kaltas kapenes. Pēcpusdienā austrumu Sumbas ievērjamāko ciemu - Prailiu, Pau un Rende –

apmeklējums. Slaveni tie ir ar unikāliem tekstilizstrādājumiem (roku darbs).
4. diena.
Waingapu. Izlidošana uz Lombok.
Programmu cenā iekļauts:
– transporta pakalpojumi,
– gids;
– pusdienas,
– ieejas biļetes,
– ziedojumi.

