Fietsroute ten zuidwesten van Ubud (12 km)
(Ubud – Penestenan – Sayan – Pande – Baung – Sindu – Buduk - Singakerta – Ubud)
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Start bij het palace.
Richting Campuan (langs Lotuscafe en Puri Lukisan aan je rechterhand).
Meteen wanneer je de brug gepasseerd bent, linksaf slaan.
Er volgt nu even een zeer steile weg naar boven.
Blijf deze weg volgen totdat je in Penestenan bent, een dorpje waar vele kunstenaars
wonen.
Ga bij de eerste afslag rechtsaf.
Als je de poskambling nadert (dit is een verhoogd hutje langs de straat, als een soort
hangplek voor de lokale bevolking) weer rechtsaf, totdat je bij een grotere doorgaande
weg komt(Denpasar – Kintamani).
Steek deze weg over en ga het smalle afdalende pad in.
Na ongeveer 150 meter maakt deze weg een bocht naar links (90º).
Blijf deze weg steeds volgen (ongeveer 3 km), ga bij alle kruisingen steeds rechtdoor, je
passeert vervolgens de volgende desa’s: Sayan, Pande,Baung, Sindu.
Sommige gedeeltes van de weg zijn erg slecht en hebben nauwelijks asfalt.
Wanneer je op het plein uitkomt in desa Sindu, ga dan hier rechtdoor, langs de tempel.
Bij de driesprong ga je linksaf.
Aangekomen bij de hoofdweg ga je rechtsaf, richting Buduk.
Als je het dorpje binnenkomt, neem dan de eerste afslag links (op de hoek van deze weg
is een kleine supermarkt, waar alles is geprijsd, hier zijn ook medicijnen verkrijgbaar).
Bij de kruising de weg oversteken (hier vlakbij is een groot benzinestation).
Blijf deze weg volgen (dit is een vrij drukke weg).
Meteen na de brug bij de Y-splitsing linksaf, dit is een vrij rustige weg.
Na ongeveer 200 meter maakt deze weg een bocht naar rechts.
Aangekomen op het pleintje bij het ronde standbeeld bij de tempel ga je naar links.
Blijf dit straatje volgen totdat je vlak voor de ingang (eigenlijk uitgang)van met Monkey
Forest park bent,
ga hier rechtsaf langs de toeristenstalletjes en blijf dit betegeld fietspad volgen tot je de
Monckey Forest Road bereikt.
Ga hier links af en vervolg je weg tot aan het paleis in 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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