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Corre / Port-sur-Saône
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Corre

Durée
4 h 00 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Port-sur-Saône

Distance
39,57 Km

Thématique
Charmante dorpjes, Natuur

Eerst volgt de Voie Bleue nog de Saône om langzaam aan
boven de rivier uit te klimmen. De fietsroute wordt hier pittiger,
maar biedt tegelijkertijd een kleurrijk pallet natuurschoon! In
Jussey, Cité de caractère Bourgogne - Franche-Comté, zul je
gecharmeerd zijn van de vele wasplaatsen (« lavoirs ») en
fonteinen. Jussey is tevens het begin van een indrukwekkende
afdaling, met panoramisch uitzicht op de omliggende heuvels.
Geniet bij Fouchécourt van een korte pauze aan de waterkant
met je voeten in de Saône, voordat je verkwikt en verfrist
verder fietst naar Port-sur-Saône en zijn jachthaven. Dit stadje
getuigt van een rijk historisch verleden en is vandaag de dag
een toeristische trekpleister aan de Saône.

De route

De etappe is nog in ontwikkeling – tijdens de werkzaamheden
volg je de tijdelijke markering via kleine openbare wegen. Enig
reliëf bij vertrek uit Jussey en tijdens de klim naar Chargey-lès-
Port.
Wees voorzichtig als je via de N9 naar het centrum van Port-
sur-Saône fietst, op dit stuk is geen fietsstrook en er rijdt veel
vrachtverkeer. 

Treinverbinding

Er is geen treinverbinding op deze etappe

Treinverbindingen

Geen trein in deze etappe.

Dit mag je niet missen 

Corre: voormalige vlotterij in het stroomgebied van de
Saône
Jussey: plaatsje met het label « cité de caractère
Bourgogne-Franche-Comté », kerk met gebeeldhouwd
houten altaarstuk, Marianne-fontein, Maison Cordienne
Fouchécourt: rustig plattelandsdorpje, restaurant le
Petit Port aan de Saône



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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