
Tanah Dijual

Lokasi

Terletak di Dusun Kerakas Desa Lendang Bagian Kabupaten Lombok Utara, tanah ini berlokasi tepat 
di tepi pantai Kerakas. Pemandangan yang luar biasa indah dapat Anda nikamati seperti yang terlihat 
pada gambar, ditumbuhi ratusan pohon kelapa dan mangga membuat suasana semakin sejuk dan 
nayaman. Tanah seluas 1,2 Ha ini sangat strategis, menjadikannya sebagai pilihan investasi jangka 
panjang yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Berlokasi hanya sekitar 30
yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, ia juga dikelilingi oleh beberapa 
objek wisata yang sudah sangat dikenal seperti Tiga Gili, Medana, Air Terjun Gangga dan jalur utama 
menuju Gunung Rinjani Sembalun

Gambar ini diambil dari bibir pantai persis di lokasi

Terletak di Dusun Kerakas Desa Lendang Bagian Kabupaten Lombok Utara, tanah ini berlokasi tepat 
di tepi pantai Kerakas. Pemandangan yang luar biasa indah dapat Anda nikamati seperti yang terlihat 
pada gambar, ditumbuhi ratusan pohon kelapa dan mangga membuat suasana semakin sejuk dan 
nayaman. Tanah seluas 1,2 Ha ini sangat strategis, menjadikannya sebagai pilihan investasi jangka 
panjang yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Berlokasi hanya sekitar 300 meter saja dari jalan utama 
yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, ia juga dikelilingi oleh beberapa 
objek wisata yang sudah sangat dikenal seperti Tiga Gili, Medana, Air Terjun Gangga dan jalur utama 

Gambar ini diambil dari bibir pantai persis di lokasi

Pemandangan Pantai dari lokasi

Terletak di Dusun Kerakas Desa Lendang Bagian Kabupaten Lombok Utara, tanah ini berlokasi tepat 
di tepi pantai Kerakas. Pemandangan yang luar biasa indah dapat Anda nikamati seperti yang terlihat 
pada gambar, ditumbuhi ratusan pohon kelapa dan mangga membuat suasana semakin sejuk dan 
nayaman. Tanah seluas 1,2 Ha ini sangat strategis, menjadikannya sebagai pilihan investasi jangka 

0 meter saja dari jalan utama 
yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, ia juga dikelilingi oleh beberapa 
objek wisata yang sudah sangat dikenal seperti Tiga Gili, Medana, Air Terjun Gangga dan jalur utama 



Bagaimana caranya kesana?

Katakan Anda berangkat dari Bandara Selaparang. Begitu keluar dari pintu gerbang, belok kiri 
terus sampai perempatan lalu ambil kiri. Ter
pertigaan Pemenang (jalur utama menuju Tiga Gili) belok ke kanan dan lurus. Anda akan melihat 
tugu perbatasan Desa Gondang, dari sini sekitar 15 menit lagi dan sampailah Anda di lokasi yang 
kami maksud. 

Tugu Perbatasan Desa Gondang (Selamat Datang di Desa Gondang)

Katakan Anda berangkat dari Bandara Selaparang. Begitu keluar dari pintu gerbang, belok kiri 
terus sampai perempatan lalu ambil kiri. Teruslah hingga Anda melewati Hutan Pusuk. Di 
pertigaan Pemenang (jalur utama menuju Tiga Gili) belok ke kanan dan lurus. Anda akan melihat 
tugu perbatasan Desa Gondang, dari sini sekitar 15 menit lagi dan sampailah Anda di lokasi yang 

Jalan Utama

Jalan utama ini akan membawa Anda menuju 
lokasi tanpa kekhawatiran akan tersesat. 
Begitu keluar dari Hutan Pusuk menuju ke 
Utara, mata Anda akan dimanjakan oleh 
pemandangan yang indah, bukit
persawahan hijau sepanjang perjalanan, 
dibeberapa tempat Anda bahkan dapat 
menikmati indahnya pantai dari dalam mobil 
Anda

Tugu Perbatasan Desa Gondang (Selamat Datang di Desa Gondang)

Katakan Anda berangkat dari Bandara Selaparang. Begitu keluar dari pintu gerbang, belok kiri 
uslah hingga Anda melewati Hutan Pusuk. Di 

pertigaan Pemenang (jalur utama menuju Tiga Gili) belok ke kanan dan lurus. Anda akan melihat 
tugu perbatasan Desa Gondang, dari sini sekitar 15 menit lagi dan sampailah Anda di lokasi yang 

Jalan utama ini akan membawa Anda menuju 
lokasi tanpa kekhawatiran akan tersesat. 
Begitu keluar dari Hutan Pusuk menuju ke 
Utara, mata Anda akan dimanjakan oleh 
pemandangan yang indah, bukit-bukit dan 
persawahan hijau sepanjang perjalanan, 
dibeberapa tempat Anda bahkan dapat 
menikmati indahnya pantai dari dalam mobil 



Fasilitas Pendukung:

Listrik dari PLN, Air dari PAM dan sumur, serta akses jalan dari jalan utama menuju lokasi 
lokasi yang cukup lebar (cukup untuk kendaraan besar seperti truk).

Untuk Informasi selanjutnya silahkan kontak:
NizarjOe
Mobile: +6281804063653
Office: (0370) 6586339
E-mail: nizarjoe@gmail.com

Sawah-sawah sepanjang jalan menuju ke lokasi

PAM dan sumur, serta akses jalan dari jalan utama menuju lokasi 
lokasi yang cukup lebar (cukup untuk kendaraan besar seperti truk).

Untuk Informasi selanjutnya silahkan kontak:

sawah sepanjang jalan menuju ke lokasi

PAM dan sumur, serta akses jalan dari jalan utama menuju lokasi 


