Fietsroute ten westen van Ubud (11 km)
Ubud – Campuhan - Penestanan – Sayan – Penestanan – Campuhan – Ubud)
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Start bij het Ubud Palace.
Richting Campuan (langs Lotuscafe en Puri Lukisan aan je rechterhand).
Meteen wanneer je de brug gepasseerd bent, linksaf slaan, even voorbij Museum Blanco,
( de moeite waard om te bezoeken!).
Er volgt nu even een zeer steile weg naar boven.
Blijf deze weg volgen totdat je in Penestanan bent, een dorpje waar vele kunstenaars
wonen. Er zitten een paar fikse klimmetjes op deze weg.
Ga bij de eerste afslag rechtsaf.
Bij de kruising de weg oversteken, deze weg gaat over in een smal betonnen pad.
Verderop het bruggetje oversteken en daarna rechts aanhouden.
Verderop het irrigatiekanaaltje oversteken naar links. Weg wordt hier wat breder.
Volg deze weg tot aan de hoofdweg, hier naar rechts ( een drukkere weg).
Daarna (na ongeveer 200 meter)bij de Puskesmas, eerste straat rechts, daarna meteen de
eerste straat links.
Volg deze weg totdat je de hoofdweg weer bereikt.
Aan de overkant ligt Bebek Restaurant. Op het parkeertereintje heb je een pad wat afdaalt
naar het Sayan Terace Restoran, waar ook een zwembad aangrenst. Dit is een uitgelezen
plek om even te pauzeren. Je kunt hier genieten van magnifieke uitzichten, daal ook even af
naar de rivier.
Daarna weer terug naar de hoofdweg, deze oversteken, en volg een klein stukje dezelfde
weg weer terug.
Op het einde bij kruising linksaf.
Volg de doorgaande weg tot aan de kruising, hier links af slaan.
Bij de T-splitsing links aanhouden. Vervolgens kom je weer uit op de hoofdweg naar
Ubud.
Deze weg blijven volgen 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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