Fietsroute naar Petulu (13 km)
(Ubud – Junjungan - Petulu – Ubud)
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Vanaf de hoofdkruising in Ubud naast het paleis richting het noorden, de jalan
Suweta in (het verlengde van de monkey forrest road). Het paleis is aan je
rechterhand. De weg klimt geleidelijk naar boven. Boven op de top van de eerste
heuvel bevindt zich de Pura Puseh (de oorsprongstempel). Hier fiets je tussen de
sawahs.
Blijf de weg volgen tot je aan het einde bij een splitsing uitkomt (4,3 km). Sla hier
links af, richting Kintamani (wordt op een klein bordje aangegeven).
Sla bij de volgende splitsing, 100m verder, opnieuw linksaf. De afslag bevindt zich
in het dorpje Junjungan precies recht voor de Bale Banjar van het dorp
(gemeenschapsruimte).
Nog eens 600 meter verder sla je rechtsaf richting Petulu. (Er staat een kleine
richtingaanwijzer op een zuil in het midden van de driesprong).
Blijf deze bochtige weg volgen en je komt dan vanzelf het dorp Petulu binnen. De
tempel aan je linker hand is de Pura Desa van Petulu.
Na bezoek aan Petulu, fiets je in eerste instantie dezelfde weg terug,
heuvelopwaarts naar het noorden. Aan het einde van de weg na 1,5 km linksaf, zie
het bordje Ubud.
Sla na 500 meter bij de volgende splitsing rechtsaf, de jalan Suweta in.
Neem 100 meter verder de eerste afslag naar links. Vanaf hier is het een lekkere
lange afdaling tussen de rijstvelden tot aan de hoofdstraat in Ubud. Daarna de weg
steeds blijven volgen.
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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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