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Chalon-sur-Saône / Tournus
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Chalon-sur-Saône

Durée
3 h 00 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Tournus

Distance
33,61 Km

Thématique
Smaken, Monumenten en
erfgoed

Vertrek uit de dynamische stad Chalon-sur-Saône via de Voie
Bressane, het fietspad dat je naar Ouroux-sur-Saône brengt,
alvorens terug te komen bij de vertrouwde Saône. De rivier
slingert door een beschermde zone en laat zich hier van zijn
ruigere kant zien. Profiteer onderweg van een lange pauze
aan de waterkant bij de Halte Nautique in Gigny-sur-Saône.
Deze etappe eindigt in Tournus, bekend om z’n Abdij en vele
culinaire restaurants.

De route 

Na Chalon-sur-Saône steek je de Saône over richting de
buitenwijk Saint-Marcel, het beginpunt van het Voie Bressane
fietspad, dat over een oude spoorlijn loopt.
In Ouroux-sur-Saône fiets je over kleine, bewegwijzerde
wegen terug naar de Saône, waar je ter hoogte van Marnay de
rivier oversteekt. Vervolgens gaat de fietsroute verder over het
onlangs aangelegde jaagpad, dat tot Tournus uitsluitend
bestemd is voor ongemotoriseerd verkeer.

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn Dijon <> Chalon-sur-Saône <> Tournus <>
Lyon

Dit mag je niet missen

Chalon-sur-Saône: wandeling "le chemin de
l'Orbandale", de oude stad met haar mooie
middeleeuwse herenhuizen en de Saint-
Vincentkathedraal, het eilandje Ile Saint-Laurent, waar
je tal van uitstekende restaurants vindt, bekend om hun
Bourgondische keuken.
Bezienswaardigheden: Nicéphore-Niépce, een van de
mooiste fotografiemusea van Frankrijk. Het museum
Viant-Denon voor liefhebbers van Romeinse
archeologie.
Halte nautique Gigny-sur-Saône: restaurant,
aanlegsteiger, bootverhuur.
Opmerkelijk: het stukje over 4 wildroosters, ter hoogte
van Gigny-sur-Saône.
Tournus: de oude stad en de Saint-Philibert abdij, een
meesterwerk van de vroeg-romaanse kunst. Het Hôtel-
Dieu-musée Greuze, het fietsmuseum en (iets minder
toeristisch) de SEB-outletstore met huishoudelijke
apparaten.
En natuurlijk de sterrenrestaurants die de stad haar
internationale bekendheid hebben gegeven.
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