LOMBOK
4-daagse Gili-Meno Tour
info@antarin.net

Dag 1

In de ochtend vertrek met de fast boat van de havenplaats
Padangbai in Oost-Bali naar Gili Meno. Bij aankomst op
het eiland is het 10 minuten lopen naar de accommodatie.
Het is ook mogelijk om op Gili Air te verblijven in plaats van
Gili Meno.
De boottocht van Padangbai naar Gili Meno duurt ongeveer 2
uur, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden: Bij
veel golven vaart de boot langzamer.
U verblijft 3 nachten in een eenvoudig prettig hotel zonder
zwembad, aan het strand. Fan room, ruime kamer. Overdag
kan de stroom uit zijn.
Op Gili Meno is geen verkeer buiten fietsen en de paard en
wagen. Op wandelafstand van het hotel zijn veel restaurants.

Dag 2

Een vrije dag op Gili Meno.
U kunt rond het eiland wandelen (of per paard en wagen) en
onderweg af en toe een drankje of een hapje nemen. Ook
kunt u snorkelen vanaf het strand. Snorkelspullen zijn overal
op het eiland te huur.
Ook zijn er duikorganisaties aanwezig voor degenen die bijvoorbeeld een proefduik willen maken.

Dag 3

Een vrije dag op Gili Meno.
Nog een heerlijke, rustige dag op het eiland. U kunt ook met
de ‘island hopper’ boot meegaan voor een bezoek aan de
andere twee Gili eilanden.

Dag 4

Vertrek met de de boot vanaf Gili Meno naar Bangsal.
(vasteland Lombok)
Vandaag vaart u met de openbare boot in de vroege ochtend
naar het vasteland te Lombok, reistijd half uur, wij verzorgen
de ticket.
Verlengen van de tour is mogelijk en veranderingen aanbrengen ook. U wilt bijvoorbeeld een transfer naar Senggigi
of naar de airport erbij? mail naar info@antarin.net

De tour
Omvat:

- Fast boat van Padangbai naar Gili Meno en de boot van Gili Meno naar Bangsal (Lombok).
- Accommodatie in een eenvoudige middenklasse hotel/ guesthouse in een tweepersoonskamer, incl.
ontbijt tax en service. Ruime fan room.
*Exclusief: lunches, diners.

Prijs in €

Bij vertrek met 2,4 of 6 personen: 145,- pp.
1, 3 of 5 personen: neem contact op.
Indien terug naar Padangbai met de fastboat: + 44,- pp
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