








PRAKATA

N
atu ral dan indah , itulah kata-kata yang

[epat unruk menggambarkan parlwisata

Lombok. Dlkarakan natural karena me

mang semuanya masih alarni mulai dad pan rai,

budaya. makanan , dan objek wisara lainnya. Dika
takan indah karena kealamlahannya da d maslng

masing obj ek menyinarkan keindahan yang luar

biasa baik di dar ar, di dalam air. maupun dl udara

dan lingkungan alam sekitar,

Buku ini berusaha memberi informasi dan pen

jelasan yang berkaltan dengan wisata di Lombok dan
Sumbawa sehingga rnemudahkan siapa saja yang

inginmengeksplorasl Lomboksesuai dengan masing
masingkeburuhan rangdiinginkan. Denganbuku ini
diharapkan siapa saja )"log berkunjung ke Lombo k

dapat menyusun rencana kegiatan pariwisata mereka

sehingga dapar lebih efislen mengarurwakrudan me
n}'USun jadwalkunjungan selama berada di Lombok.
Di samping keindahan panrai dan budaya, buku ini

juga dilengkapi dengan informasi mendaki gunung

Rinjani yang rnerupakan gunung blmang lima bagi



JAlAH-JALAN: LOMBOK ENAKNYA KE MANA?

para trekker. sebtngga rnenjadi kelengkapan rang rak
rerelakkan sebagai guid~ book.nra Lombok. Di bagi

an akhir buku ini penulis juga melengkapl dengan

sedikit infomusi mengenai porensl wisata di Pulau

Sumbawa, saudara kandung Pulau Lombok yang
menyimpan objek-objek yang masih perawan.
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