Fietsroute ten westen van Ubud (22 km)
(Ubud – Campuhan – Kedewatan – Singakerta – Ubud)
➢ Fietsroute begint bij Ubud Paleis (Puri Saren), Jalan Raya street.
➢ Je fietst richting Campuhan (dus wanneer je met je gezicht voor het paleis staat naar links). Dit
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is een vrij drukke weg met veel kunstgalerieëen en musea.
Het eerste musem wat je passeert ligt aan de rechterkant, het Puri Lukisan museum. Dit
museum ligt in een mooie tropische tuin. Een ander museum wat ook de moeite waard is , is
het Blanco museum, je vindt iets verder op aan de rechter kant.
Vlak voor Campuhan volgt er een steile afdaling, gevolgd door een pittige klim.
Na ongeveer 1 km bereik je het Neka museum, ook aan de rechterkant gelegen.
Vervolg daarna weer je weg tot dat je bij een T-splitsing komt. Ga hier links af.
Vanaf nu is het alleen maar dalen. Ongeveer 1 km verder aan de rechterkant is een
raftingplaats, de moeite waard om hier even af te dalen via een zeer lange trap naar beneden:
overweldigende natuur. Eenmaal bij de rivier is een simpel restaurantje voor de rafters. Aan de
overkant van de rivier ligt een mooi restaurant, dit is bereikbaar via de hangbrug.
Na bezoek van de raftingplaats ga je weeer met de trap naar boven en vervolg je de weg weer.
Na 5 km kom je bij het eerste dorpje, Sayan.
Vanuit dit plaatsje zijn schitterende rivierwandelingen/trekkingen te maken in een dichte jungle
met zo nu en dan prachtige panorama’s. Als je dit wilt, sla dan een zijpad in blijf rechtdoor
fietsen totdat het pad/weg ophoudt, parkeer je fiets bij een warung en daal het pad naar de
rivier af.
Weer terug op de hoofdweg vervolg je de weg.
Even verder op bij een school en een groot marktplein maakt de weg een bocht naar links en
kom je even later in het dorpje Batunbungkan.
Bij de volgende kruising sla je links af (aan de overzijde aan de linkerkant ligt een groot
benzinestation), vervolg deze weg.
Blijf deze weg volgen, je komt dan in Singakerta.
Na het dorpje Singakerta gaat de weg vrij steil naar beneden, steek hier de (nieuwe) brug over,
gevolgd door een flink klimmetje.
Eenmaal weer boven bij T-splitsing rechts aanhouden, dus gewoon de hoofdweg volgen. Je
komt nu in het dorpje Pengosekan.
Blijf de weg volgen totdat je bij de hoofdweg uitkomt. Volg nu het bord Ubud (staat goed
aangegeven), naar links afslaan. Deze weg blijven volgen tot je in Ubud aankomt bij de
Ysplitsing.
Hier meteen naar links, de Monkey Forrest Road.
Deze weg leidt langs het apenbos aan de linkerkant, mocht je het apenbos willen ingaan (zeer
de moeite waard), let dan goed op je spullen (bril, water, eten, enz.). De kolonie apen die hier
huist is erg brutaal.
Wanneer je de Monkey Forrest Road verder vervolgt, kom je vanzelf weer bij het Ubud paleis
uit.
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Belangrijke tips wanneer je mijn fietsroutes gaat gebruiken .
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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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