Fietsroute ten noorden van Ubud (35 km)
(Ubud – Tegagalang – Sebatu – Bayad– Tirta Empul – Bayad – Bande - Kepitu – Ubud)
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Fietstocht begint bij het Ubud Palace (tegenover de markt).
Rijd de Jalan Suweta in, blijf deze weg volgen. Het eerste gedeelte is het behoorlijk
klimmen (ongeveer 1 kilometer), Als dit te zwaar wordt neem dan even rust bij het
Waka di Ume ressort, schitterend gelegen met heel mooi uitzicht over de sawah's.
Na ongeveer 4,5 km kom je in een grote bocht bij een mandiplaats even verder op
bij T-splitsing links.
Even verder op (na ongeveer 500 meter) afslag naar links volgen.
Na 200 meter is er een afslag naar Petulu (Indien gewenst kun je deze weg inslaan,
die je brengt naar desa Petulu, waar duizenden reigers vanuit alle uithoeken van
Bali op het eind van van de middag komen aanvliegen om hier de nacht door te
brengen.) Indien niet naar Petulu dan bij deze T-kruising de weg rechtdoor volgen
naar Tegalalang.
Even verder is er een afslag naar links, fiets hier gewoon rechtdoor, volg de
doorgaande weg.
In desa Tegalalang bij T-kruising naar links.
Je komt nu op een vrij drukke doorgaande weg met hele mooie terrasbouw. Langs
deze weg vind je ook vele prachtig gelegen restaurants met mooi uitzicht. Een van
de restaurants wat werkelijk de moeite waard is om te bezoeken is KAMPUNG
CAFE & COTTAGES, dit restaurant met veel bijzondere kunst wordt met borden
aangegeven. Vanuit het terras heb je een spectaculair uitzicht. De terrasbouw in
deze omgeving is erg mooi. Iets verder op krijg je nog een mooier zicht op de
sawahs, het is bijna een schilderij. Veel toeristenbusjes stoppen hier om te genieten
van het uitzicht en om mooie foto's te maken. Helaas heb je hier heel veel
aggressieve handelaren, die het genieten behoorlijk kunnen storen. Een ander
restaurant is CAFE DEWI, dit ligt een beetje voorbij de toeristenstop, wordt ook
goed aangegeven. Je hebt vanaf hun terras een prachtig gezicht op dit sawah
schilderij.
In het volgende dorp Sebatu voorbij het centrum de weg naar rechts volgen, direct
na de tempel rechts, het weggetje heeft een behoorlijke afdaling, richting Gunung
Kawi tempel, er staat een bord wat verwijst naar deze tempel
Volg de hoofdweg, even verder op de afslag naar links nemen, als je deze tempel
wilt bezoeken (de moeite waard), zo niet dan ga je hier rechtdoor. Bij deze afslag
staat een wegwijzer met de tekst: 1,5 km GENAH MELUKAT, SEBATU
Als je de tempel bezocht hebt, fiets je weer terug naar de T-splitsing en ga hier links
af.
Neem de volgende afslag bij een bord met het opschrift: BALI ECO RESORT
BAYAD, bij de volgende afslag links, volg steeds de bewegwijzering naar dit Bali
Eco resort (ook de moeite waard om hier even te pauzeren, goed restaurant)
bij de kruising de weg rechtdoor blijven volgen,deze weg gaat ook naar desa
Bayad.(als je de tempel wilt bezoeken, ga dan na 200 meter naar rechts)
De weg gaat nu verder dalen richting Bayad. De eerst volgende afslag naar links,
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daarna de weg steeds blijven volgen.
Bij de T-splitsing in Bayad links de weg vervolgen naar Tampaksiring.
Bij de kruising de hoofdweg oversteken, richting Tirta Empul (wordt goed
aangegeven).
Na 1 km bereik je de tempel Tirta Empul, de warm waterbronnen en het voormalige
zeer luxe presidentieële vakantieverblijf (paleis) van Soeharto, op een heuvel
gelegen. Het mag echter niet bezocht worden.
Na bezoek weer dezelfde weg terug, richting het dorpje Bayad.
Bij de T-kruising in Bayad de weg naar links in (afslag Bayad/Kedaran), dit is een
goed geasfalteerde weg. Deze weg blijft aldoor dalen tot in Ubud, je hoeft alleen
maar te remmen.
Bij het pleintje in desa Kepitu rechts de doorgaande weg blijven vervolgen.
Sommige gedeeltes van dezezijn van slechte kwaliteit me veel gaten. De weg loopt
ook soms door diepe ravijnen, maar de ongelooflijke schoonheid van de omgeving,
de primitieve desa’s en de warme vriendelijke bevolking
maakt deze fietstocht bijzonder mooi.
Deze weg komt uit op een T-kruising, dit is een wat grotere doorgaande weg (Ubud
– Sebatu). Ga hier links af, richting Ubud.
Na 2,5 km, met nog steeds dalen, bereik je Ubud.
Bij het standbeeld en de verkeerslichten ga je links de Jalan Raya in en kom je na
ongeveer 1,5 km weer bij het paleis in Ubud.
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Belangrijke tips wanneer je mijn fietsroutes gaat gebruiken .
•
•

•

•
•
•

•

Boven elke fietsroute heb ik de dorpjes (banjar, desa, kampung) aangegeven, welke je tijdens
die fietsroute passeert.
Ben je even het spoor bijster, vraag dan even aan de lokale bevolking naar dat volgende
plaatsje, geef zeker niet het uiteindelijke doel(het eindpunt) van die fietstocht aan, want dan word
je gegarandeerd geleid over goede geasfalteerde wegen met druk verkeer en minder leuk om te
fietsen.
Koop een goede kaart in Nederland of in Ubud. (bijv. Nelles Maps, en Bali Pathfinder). De
nauwkeurigheid van deze kaarten zijn niet vergelijkbaar met die in Nederland . De meeste
fietswegen staan er niet op. Ook de meeste dorpjes (banjar) welke ik noem bij de
routebeschrijving vind je niet terug op deze kaarten.
Als je een fiets huurt, huur er dan een met een mandje voorop voor je eventuele spulletjes. Een
rugtas is niet prettig tijdens het fietsen in de tropen.
Neem voor mijn uitgezette fietsroutes geen eten, fruit of drinken mee, je komt genoeg stalletjes
tegen waar je wat kunt kopen voor je maag.
Stap regelmatig af van je fiets om contact te maken met de lokale bevolking, zij stellen dat zeer
op prijs en je zult merken dat je zeer gastvrij wordt ontvangen . Handig is om een paar woordjes
maleis te leren omdat de Balinezen in die kleine dorpjes, welke je passeert geen Engels kennen.
Neem wat kleine versnaperingen (ook onderweg te koop) om eventueel uit te delen als je bij
iemand wordt uitgenodigd.
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