Fietsroute naar het Bali Bird Park (25 km)
(Ubud – Lodtunduh – Silungan – Mawang – Singapadu(park)– Silekarang – Singakerta –
Nyuhkuning - Ubud )
➢ Fiets vanaf het palace de Monkey Forest straat in, tot aan het voetbalveld, ga hier links af, de

Jalan Dewisita .
➢ Bij de T-splitsing sla je rechts af, de Jalan Haloman,en blijf deze aldoor licht dalende weg
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volgen.
bij de grote driesprong links aanhouden.
Deze weg steeds aanhouden richting Lodtunduh.
Blijf bij de kruising in het dorp rechtdoor gaan.
Na enkele kilometers kom je in het dorp Mawang Kaja. De naam van het dorp wordt niet
vermeld bij het binnenkomen, het is alleen zichtbaar op de naamborden van de winkels. Volg
gewoon de hoofdweg door het dorp.
Na dit dorp maakt de weg een scherpe bocht naar links. In deze bocht is er een afslag naar
rechts: deze weg loopt hier naar beneden. Sla deze weg naar rechts in.
Je komt al snel uit bij een brug over een rivier. Direct na de brug ligt aan de linkerkant de Pura
Dalem van het dorp.
Blijf vervolgens doorfietsen op de doorgaande weg tot je op de hoofdweg uitkomt. Sla hier links
af. (aan de overkant van weg is een klein marktpleintje).
Volg daarna de borden tot aan het hoofdpark. (het is een mooi park, gelegen in een
schitterende tropische omgeving, jammer dat de toegangsprijzen zo hoog zijn, ze zijn eigenlijk
buiten de proporties).
De terugweg gaat langzaam heuvelopwaarts. Eenmaal weer terug op de hoofdweg, meteen
naar links, richting Ubud. Blijf deze weg ongeveer 8 km volgen. Steeds rechtdoor. Je passeert
verschillende dorpen: Silekarang(bekend om zijn stone carvers), Kengetan, Singakerta, waar
ook veel houtsnijwerk gemaakt wordt. Ook passeer je enkele mooie tempels en veel rijstvelden.
Uiteindelijk kom je uit bij een groot benzinestation aan de rechterkant van de weg.
Sla na dit pompstation meteen rechtsaf richting Ubud.
Je passeert na 2 km een brug (uit 1996), blijf na de brug rechtdoor fietsen, door het dorpje
Nyuhkuning.
Blijf de weg helemaal tot het einde volgen. Op de hoek is een supermarkt ALPHA EXPRESS.
Sla hier linksaf richting Ubud.Blijf deze weg volgen.
Bij de grote driesprong fiets je rechtdoor, dit is de Jalan Hanoman weer.
neem de 2e straat rechts (na ongeveer 1 km ), dit is de Jalan Dewisita
Deze straat komt weer uit bij het voetbalveld op de Monckey Forest Road daarna de weg

steeds blijven volgen.
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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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