
GILI KEDIS
Den minsta av öarna och den vackraste av 
dem alla, och av kanske just den anledningen.
Gili Kedis är vykortsvacker i sin overkligt 
nätta paradisform, omgiven av turkost vatten 
och med endast ett par träd stoltserandes i 
mitten. Några slitna bänkar finns där för dem
som önskar vila i skugga. I vattenbrynet vajar
två gungor för de romantisker som vill beundra 
Lomboks böljande bergsrygg eller trollbindas 
av solnedgången. Och på motsatt sida håller 
en strandförsäljare till i vattenbrynet, vid sin 
enkla gamla båt och säljer havets guldkorn 
(snäckor) för några ynka kronor. Att promenera 
runt hela ön tar knappt 1 minut, så att Gili 
Kedis är liten är bara förnamnet. 

GILI NANGGU
Större än sin söta granne Gili Kedis, men 
dock endast 0,16 kvadratkilometer till ytan. 
Drömlika vita stränder omfamnar ön och 
den finkorniga sanden under fötterna ger en 
känsla av att vandra på mjuka moln. Några 
färgglada båtar vilar rofyllt i de obefintliga 
vågorna, inga strandförsäljare syns till och 
det finns inget som stör lugnet. Där är skog, 
bländande sträder och det inbjudande havet. 
Men bakom ett lågt staket vilar öns enda 
hotell; Gili Nanggu Cottages & Bungalows. 
Bra snorkling finns på båda sidor av ön och i 
det turkosa vattnet döljer sig vackra korallrev, 
samt mängder av fisk i regnbågens alla färger.

GILI SUNDAK
Knappt 10 minuters båtresa från ön Nanggu, 
på Gili Sundak, välkomnas vi till de tre öarnas 
enda restaurang. Vid enkla träbord slår vi oss 
ned vid Warung Gili Sudak. Beställer en Mie 
Goreng Ayam (nudlar med kyckling) och
Satay Ayam (grillade kycklingspett med 
jordnötssås). Vi och ytterligare ett par är de 
enda avlägsna turisterna, resterande besökare 
kommer från andra delar av Indonesien. De 
lokala turisterna tittar i sina menyn men går 
sedan ned till vattenbrynet. Där öppnar 
personalen en bur i vattnet och plockar upp 
utbudet av dagens fångs, och vad som ska 
grillas bestäms enkelt.

De flesta som hör ordet ”Gili” tänker med största sannolikhet på de tre populära öarna Gili Trawangan, Air och 
Meno, som ligger strax utanför Lomboks norra kust i Indonesien. Också starkt förknippade med ön Bali, som 
finns ca 4 timmars båtresa bort. Men det existerar fler underbara Giliöar än dessa. Strandparadiset Lombok är 
de tusen öarnas ö, och utanför kusten i sydväst gömmer sig ”Seceret Gilis”. 12 små orörda paradisöar, vars lena 
sandstränder saknar fotavtryck. Och vägar, fordon eller ens häst och vagn är långt ifrån påkommet. Här seglar 
ett magiskt lugn fram med varma vindpustar och under den skimrande turkosblå havsytan målar korallreven 
havsbotten likt ett konstverk. Och under en dagstur kan man uppleva både Gili Kedis, Nanggu och Sundak.
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SECRET GILI’S

FAKTA
Ögruppen är belägen 
strax utanför Lomboks 
sydvästra kust. Båtar 
avgår från Alvina Harbour 
och själva båtresa därifrån 
tar ca 15-20 minuter.  En 
dagstur till 3 av öarna, de 
mest “populära“, kostar 
ca 900.000 Rp per person 
(ca 550kr), och turer säljs 
i flertalet turiststånd på 
södra Lombok.


