Fietsroute naar Sanggeh (43 km)
(Ubud-Singakerta-Tebongkang-Buduk-Bongkasa-Selat-Taman Punggul-Sanggeh-Blahkiuh-PunggulBongkasa-Semana-Buduk-Lodtunduh-Tunon-Samu-Kengetan-Jakutpaku-Singakerta-Ubud)
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Deze fietsroute start bij het paleis(centrum Ubud). Fiets de Monkey Forest Road in tot aan het
voetbalveld,
ga hier links af, Jalan Dewisita,
op het einde bij T-splitsing rechts af, Jalan Hanoman
Fiets deze weg helemaal af tot bij de T-splitsing, houdt hier links aan.
Na ongeveer 2 km is er een afslag naar rechts, vlak voor deze afslag zit een zeer bekwame
fietsenmaker.
Blijf deze weg volgen totdat je uiteindelijk bij een kruising uitkomt (bij deze kruising bevindt zich
ook een groot benzinestation).
Steek hier de kruising over, je bevindt je nu in desa Tebongkan, deze weg gaat verder naar
desa Buduk.
Blijf deze weg volgen tot aan de eerste kruising (vlak voor deze kruising is een supermarkt aan
je rechterhand).
Ga hier naar rechts.
Bij de eerste grote afslag naar links, bij Pura Gunung Agung (volg richting Villa Semana).
Blijf deze doorgaande weg volgen. Bij de driesprong rechts aanhouden.
(Even voorbij deze driesprong is er een weggetje rechts, dat afdaalt naar de rivier, hier bevindt
zich een was- en mandiplaats, iets verder op is een visvijver, een ideale plek om even uit te
rusten. Wil je vanuit hier weer terug naar Ubud, ga dan het bruggetje over, even een steile klim
naar boven, de weg steeds rechtdoor volgen, tot dat je op de hoofdweg weer uitkomt, ga hier
linksaf via Kedewatan, daarna de eerste grote afslag naar rechts, deze weg komt uiteindelijk
weer in Ubud uit.)
Kies je niet voor de verkorte route, vervolg dan de fietsroute.
Deze weg loopt door het dorpje Semana, bij de tempel maakt de weg een grote bocht naar links
langs villa Semana. (Villa Semana is een luxe ressort. De moeite waard om even villa Semana
te bezoeken, prachtig panorama sawa’s, luxe restaurant)
Blijf steeds deze weg volgen.
Bij de wegwijzer richting Bongkasa volgen (eerste weg rechts), er volgt nu een flinke afdaling.
Daarna steeds de hoofdweg blijven volgen.
( Je kunt van hieruit je fietsroute iets uitbreiden door de eerste weg links te nemen, bij Pura
Melanting. Deze weg voert eerst langs sawa’s, daarna volgt er een steile afdaling en je komt bij
een groot irrigatie kanaal. Het gehele dorp gaat zich hier altijd rond 5 uur in de namiddag
wassen en het is er altijd druk met kindertjes die zich uitleven in het water. Na een kleine klim
kom je in het dorpje Abiansemal, banjar Jewet, het is nog een echt authentiek Balinees dorp
met een zeer vriendelijke bevolking. Wanneer je deze weg vervolgt, maakt de weg een bocht
naar rechts (90º), even verder op een 90º bocht naar links. Ga hier niet naar links, maar volg
het smalle oude en vevallen pad rechtdoor, je komt nu terecht in een wonderschoon sawah
landschap terecht. Fiets dit pad verder af en na ongeveer 1,5 km kom je uiteindelijk terecht
bij een kunstmatige waterval, dat deel uitmaakt van een irrigatieproject. Dit is een
fantastische plek om even te rusten en te genieten. Er is ook een kleine warung ter plaatse,
waar je iets kunt eten of drinken. Ga daarna weer terug naar de hoofdweg en ga hier links af.)
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➢ Blijf deze weg volgen .Je verlaat het dorp en je komt nu weer in de rijstvelden (in de verte zie je

links de Gunung Batukau liggen).
➢ De eerstvolgende grote afslag naar links, aan de linker kant is een pasar, aan de rechterkant

een bale, nu volgen er vele uitgestrekte sawa’s.
➢ Blijf deze weg volgen tot aan de T- kruising, hier naar rechts.

Je komt nu door desa Punggul.
➢ Bij de Y-splitsing, bij een grote boom, links aanhouden.
➢ Je komt nu desa Selat binnen, hier links aanhouden, daarna tweede afslag naar links: Jalan

Gatotkaca, op de hoek staat een lagere school.
➢ Bij de kruising ga je rechtdoor
➢ Eventjes verder bereik je Taman Mumbul, een ideale plek om weer even van de fiets af te
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stappen . (Taman Mumbul is een groot natuurlijk park met tempel, heilige vijver en een grote
visvijver, heel veel jongeren en jonge gezinnetjes komen in hun vrije tijd naar deze plek om
lekker te relaxen en te picknicken)
Van hier uit de weg vervolgen naar boven, richting Sanggeh (0,5 km).
Bij de kruising de weg oversteken en de wegwijzers volgen, je komt dan vanzelf in Sanggeh uit
(entree voor het park: 10.000 Rp).
Na bezoek van het apenbos verlaat je het park via de grote parkeerplaats naar uitgang, volg
deze weg tot aan de grote doorgaande weg.
Ga hier naar rechts.
Na een tijdje fiets je Blakiuh binnen.
Neem de tweede afslag naar links, richting desa Taman/Bongkasa. Dit wordt goed
aangegeven. (vlak bij deze afslag bevindt zich ook het districtskantoor: Kecamatan).
Vervolg deze weg tot aan T – kruising.
Ga hier naar rechts, richting Bongkasa (wegwijzer).
Blijf deze weg volgen tot aan de grote weg, hier naar rechts
bij de eerste kruising rechtdoor .
Bij de volgende T-kruising, weer naar links.
Blijf aldoor deze weg volgen, na ongeveer 2 km maakt de weg enkele behoorlijke afdalingen
Net na een afdaling en in een bocht van bijna 90 graden is een klein weggetje dat naar een
riviertje leidt en waar ook een was- en mandiplaats is, er staat aan het begin van de weg een
blauw informatiebord met de tekst: BB. Bagi DCK2, sla dit afdalende weggetje in, ga het
riviertje over en volg de weg naar boven.
Wanneer je boven bent ga dan op deze kruising rechtdoor
Op het einde van de weg bij de T-splitsing linksaf
Vervolg even deze weg totdat je bij een andere doorgaande weg uitkomt, houdt hier links aan
Je komt nu in desa Sayan
Even verder bij de PUSKESMAS UBUD II, rechtsaf (er staat ook nnog een bord bij de ingang
van deze straat met de tekst:DUSUN/BANJAR kUTUH, BERSEMI
Uiteindelijk kom je bij de sawahs uit, ga hier rechtsaf (dit is even een heel slecht en smal pad)
houdt even verder links aan en steek even later meteen het sawahpad links in (tegenover een
nieuw huis)
Dit pad daalt sterk, even later wordt dit pad een betonnen paadje, bruggetje oversteken en volg
het steile pad naar boven. Even later kom je uit op een doorgaaande weg, ga hier rechtdoor en
daarna meteen links afslaan.
Volg deze weg, die uiteindelijk uitkomt op de hoofdweg naar Ubud, jalan Raya, ga hier rechts
af, 500 meter verder bereik je het centrum van 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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