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5 daagse fietstour over Bali

De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt. 
Dit is een leidraad.

Ubud-Batukaru-Pacung-Munduk (ca. 20-25 km fietsen)

‘s Morgens wordt u opgehaald bij uw hotel. We rijden per auto 
naar het startpunt van de fietsroute van vandaag, in de ber-
gen in het noordwesten van Bali. Terwijl u een lokale tempel 
bezoekt, worden de fietsen geprepareerd.
De fietsroute van vandaag is niet lang, maar wel zwaar van-
wege het heuvelachtige karakter. We passeren oa Balinese 
dorpen en cacao- en koffie-plantages en lunchen in Jatiluwih: 
een gebied van geterrasseerde rijstvelden dat op de wereld-
monumentenlijst van de UNESCO staat.
Aan het eind van de middag wordt u per auto via de kraterme-
ren Bratan, Buyan en Tamblingan naar het bergdorpje Mun-
duk gereden. Hier verblijven we in een sfeervol hotel, gelegen  
tussen kruidnagel- en koffieplantages.

Dag 1

Munduk-Lovina (ca. 30 kilometer fietsen)

Wandel ‘s ochtend naar een waterval in de buurt van het ho-
tel, een klein uur door koffie- en kruidnagelplantages.
Vandaag een lange afdaling per fiets, over asfaltwegen en 
smalle zandpaadjes tussen de rijstvelden, met prachtige uit-
zichten onderweg. We bezoeken warmwaterbaden en een 
bijzondere boeddhistisch klooster. Aan het eind van de dag 
komen we uit bij ons hotel in Lovina, een prettig resort hotel, 
gelegen aan de noordkust van Bali, met een mooie tuin en 
een ruim zwembad.

Dag 2

Lovina

Een vrije dag in Lovina. U kunt in de ochtend met bootjes 
dolfijnen spotten op zee, of snorkelen op het koraalrif voor de 
kust. De fietsen zijn vandaag beschikbaar, dus als u wilt kunt 
u bijvoorbeeld naar Singaraja fietsen, de hoofdplaats aan de 
noordkust van Bali. Bezoek hier de grote markt, de oude ha-
ven en de Chinese tempel.

Dag 3

Dag 4 Lovina-Tulemaben-Amed (ca. 50-65 km fietsen)

De fietsroute vandaag volgt de noordoostkust van Bali. Het 
is een grotendeels vlakke route, door het droogste en dunst 
bevolkte gebied van Bali, en misschien ook wel het heetste. 
Het landschap wordt gedomineerd door Gunung Agung, de 
hoogste en heiligste vulkaan van Bali. Na de lunch volgen er 
enkele heuvels, die u eventueel kunt overslaan. We eindigen 
in Amed, waar u kunt relaxen op het strand, snorkelen voor de 
kust, vissersbootjes bekijken, of een prettige massage kunt 
nemen. Ons hotel ligt aan het strand.
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Dag 5 Amed-Tirtagangga-Goa Lawah (ca. 45 km fietsen)

Deze ochtend bezoeken we het waterpaleis Tirtagangga. 
Daarna stappen we op de fiets voor onze laatste route. De 
route vandaag heeft vlakke delen, een pittige klim en ook een 
lange afdaling. Onderweg passeren we dorpen, rijstvelden en 
plantages. We kunnen een dorpsschool bezoeken en enkele 
ambachtelijke werkplaatsen. U krijgt vandaag een bijzonder 
goede indruk van het plattelandsleven van Bali. De route ein-
digt aan de zuidoostkust. Van hier wordt u per auto vervoerd 
naar uw volgende bestemming

De tour
Omvat:

Prijs in €

Overnachting in middenklasse hotels, inclusief ontbijt, mountainbikes met verstelbaar stuurhuis, lokale 
gids, volgauto met airconditioning tijdens de fietsdagen, drinkwater tijdens de fietsroutes, vervoer van 
en naar uw hotel aan het begin en eind van de tour.

Exclusief: lunches, diners, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en entrees.

2 personen: 440,- pp
4 personen: 360,- pp
6 personen: 280,- pp
3 of 5 personen: neem contact op.

In juli en augustus kan er verhoging zijn.
Boekingskosten a € 28,-. Deze worden niet in rekening gebracht als u ook tickets afneemt.

Over de fietsen:

We maken gebruik van mountainbikes van lokale productie, 
met 3 x 7 versnellingen. De fietsen hebben een verstelbaar 
stuurhuis. De framegrootte van de fietsen is 16 tot 19 inch. 
De fietsen hebben gewone pedalen (zonder click systeem) 
en een bidonklem. Fietshelmen zijn beschikbaar. U kunt zelf 
eventueel een stuurtas, uw eigen zadel of pedalen met click-
systeem voor uw eigen fietsschoenen meenemen.

Dagtour Kintamani-Ubud:

Wij raden iedereen ten eerste aan om, voorafgaand aan 
deze 5-daagse fietstour Bali, de dagtour Kintamani-Ubud toe 
te voegen aan het programma. Voor deze dagtour wordt u 
opgehaald bij uw hotel en per auto naar Kintamani gereden, 
een plaatsje op de rand van de Batur-vulkaan. U hebt hier 
een indrukwekkend uitzicht over vulkaan en kratermeer. De 
fietsroute begint iets ten zuiden van Kintamani. We fietsen 
deze dag voornamelijk naar beneden: een heerlijk relaxte 
tocht en een goede manier om de binnenlanden van Bali te 
verkennen en meteen te wennen aan de fietsen die u de ko-
mende 5 dagen gaat gebruiken. Er wordt regelmatig gestopt 
bij dorpjes, rijstvelden, uitzichtpunten, markten, etc. Na on-
geveer 25 kilometer komt u uit in het dorp Laplapan, waar een 
heerlijke Balinese lunch wordt geserveerd in een Balinees 
woonhuis. Na de lunch wordt u per auto teruggebracht naar 
uw hotel.
Prijs: 32,5 euro per persoon
Een hotel in Ubud kunnen wij ook voor u regelen.
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