Fietsroute naar Goa Gajah (17 km)
((Ubud
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– Pengosekan – Lodtunduh - Mas - Pejeng - Goa gajah - Yeh Pulu - Pejeng – Ubud )

Start bij Ubud Palace, jalan Raya, fiets richting Denpasar, dus de pasar aan je rechterkant.
Als je de pasar gepasseerd bent neem je de 2e straat rechts (Jalan Hanoman).
Blijf deze weg volgen tot aan Lodtunduh.
Ben je in het centrum van Lodtunduh aangekomen, sla dan bij de kruising links af naar Mas
(Mas is zeer bekend om zijn woodcarvers).
Blijf ook deze weg tot het einde volgen, tot je op de hoofdweg in het dorp Mas uitkomt. (ongeveer 2 km)
Op de hoofdweg in Mas uitgekomen, sla je linksaf en meteen na de eerste afslag rechts. Na
200 meter heb je links de lagere school SD No 6.
Blijf de weg volgen tot het einde. Sla aan het einde linksaf. Je passeert nu onder andere het dorp
Tengkulak, dat gespecialiseerd is in de produktie van houten eenden.
Fiets ook deze weg helemaal uit, tot aan de hoofdweg Ubud – Gianyar.
Als je op de hoofdweg bent, sla dan rechtsaf. Het is dan nog geen 600 meter fietsen naar Goa Gajah
Na be zoek aan Goa Gajahan sla je vanaf de parkeerplaats Goa Gajah rechtsaf, de hoofdweg op, richting
Gianyar.
Neem de eerste afslag naar rechts in, richting Yeh Puluh (zie het bord).
Blijf de borden met Yeh Puluh door het dorp volgen, de tweede links dan de eerste rechts, de
volgende links en je komt bij de entree van Yeh Puluh uit. (de reliefs van Yeh Puluh stammen
uit de 14e en 15e eeuw).
Vanaf Yeh Puluh weer terug, steeds de doorgaande weg volgen totdat je op de hoofdweg
uitkomt, daarna rechtdoor, dus niet naar rechts..
Na een paar honderd meter ben je bij de hoofdweg Ubud – Gianyar. Blijf rechtdoor fietsen.
Na 100 meter kom je op een kruising waar je verder rechtdoor gaat richting Tampaksiring en
Kintamani (zie het verkeersbord).
Je fietst nu het dorp Pejeng binnen. Aan deze hoofdweg liggen een aantal bezienswaardigheden:
•
archeologisch museum Purba Kala
•
na 200 meter de tempel Pura Kebo Edan
•
na 300 meter aan de linkerkant Pura Pusering Jagat
•
na 100 meter Pura Penateran Sasih aan de rechterkant
Fiets door tot de eerste grote kruising in het dorp Pejeng, hier hangt een verkeerslicht boven de weg,
Sla hier linksaf naar Ubud, je passeert eerst de markt, later nog een kruising, volg steeds de doorgaande
weg. Als je de tempel nadert aan de linker kant, de pura Penataran Agung, sla dan links af, even later zie
je enkele sawahs.
Blijf deze doorgaande weg volgen, bij tempel Pura Agung links aanhouden.
Bij de T-splitsing de weg naar rechts volgen, in de hoek staat er een laag paaltje, verscholen in het hoge
gras, met het opschrift:Ds/Br Sala, sla hier rechts af.
Neem daarna de volgende afslag links. Er volgt een hele steile afdaling in twee etappes. Na de
eerste afdaling kom je bij een splitsing waar je links aanhoudt. Na de tweede afdaling passeer je
een brug over de Petanu rivier en dan begin je aan de onvermijdelijke klim.
Blijf de weg volgen tot boven aan. Als je boven bent, dan is het ongeveer nog een kilometer tot
aan de hoofweg van Ubud.
Vlak voor dat je de hoofdweg nadert heb je links warung:MANGGA MADU, goed en hygienisch
restaurant, vers eten en goedkoop.
Ben je bij de hoofdweg bij het grote Balinese standbeeld, steek dan schuin over en rij Ubud binnen,
richting centrum.

Dit is de Jalan Raya, vervolg deze weg totdat je weer uitkomt bij het palace en de pasar.
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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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