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Bains-les-Bains / Corre
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
La Vôge-les-Bains

Durée
2 h 40 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Corre

Distance
27,78 Km

Thématique
Kanaal, Natuur, Industrieel
erfgoed

Met het kuuroord van de Vogezen in de rug, vervolg je je
pittoreske fietsavontuur tussen het Vogezenkanaal en het
Coneydal. Deze etappe van de Voie Bleue kronkelt tussen de
sparren, beuken en esdoorns door in de bossen van de
Vogezen. Eenmaal in de Haute-Saône aangekomen, ontdek je
iets verderop langs het kanaal de handmatig bediende
draaibrug van Selles, die de waterweg vrijmaakt om boten
door te laten.

De route

Gemakkelijk parcours over het jaagpad langs het
Vogezenkanaal.

Aansluiting Bains-les-Bains - La Voie Bleue

Vanaf Bains-les-Bains kom je via de D164 of de D434
(Grurupt-sluis) bij de Voie Bleue. 

Aansluiting naar La Rochère

Stroomafwaarts vanaf Selles neemt de « Voie Verte des
tuileries » je mee naar Passavant-la-Rochère alwaar je een
bezoek kunt brengen aan de glasfabriek La Rochère. Duik in
de magische wereld van de meesterglasblazers, die op
ambachtelijke wijze vormgeven aan prachtige glazen
gebruiksvoorwerpen. 

Aansluiting met de EuroVelo 6

Ter hoogte van Selles is een verbindingsroute aangelegd
tussen het fietspad en de EV6. Zo bereik je zonder moeite het
plaatsje Luxeuil-les-Bains, bekend om haar
warmwaterbronnen en het natuurgebied « Plateau des 1000
étangs ».

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn  Épinal <> Bains-les-Bains <> Belfort

Dit mag je niet missen 

 

La Forge de Thunimont: oude spinnerij
Ville de Fontenoy le Château: jachthaven, geplaveide
straatjes, kasteel, Lombardstoren.
Selles: handmatig bediende draaibrug
Passavant-la-Rochère: glasblazers en glasfabriek La
Rochère 
Jonvelle: Gallo-Romeinse site
Corre: voormalige vlotterij



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
La Vôge-les-Bains

Arrivée
Corre
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