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Fleurville/Pont-de-Vaux / Mâcon
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Fleurville/Pont-de-Vaux

Durée
2 h 00 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Mâcon

Distance
18,08 Km

Thématique
Monumenten en erfgoed,
Natuur, Wijngaard

Deze fietstocht neemt je in een rustig tempo mee langs de
Mâconnais wijngaarden, tot in het centrum van Mâcon. Op
deze etappe van de Voie Bleue kom je door charmante
dorpjes, gebouwd rond Romaanse kerken en nooit ver van de
rivier. Mâcon combineert op harmonieuze wijze cultuur en
erfgoed, kleurrijke gevels en gezellige terrasjes, en niet te
vergeten culinaire specialiteiten en grand cru-wijnen… Laat je
verrassen door de vele mooie ontdekkingen!

De route 

De route is van Fleurville tot Mâcon volledig bewegwijzerd en
loopt nagenoeg geheel over het geasfalteerde jaagpad langs
de Saône (m.u.v. de weg om de rivierhaven van Mâcon). Bij
Montbellet wordt het parcours ter hoogte van de
waterwinputten over 1,4 km verhard.

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn Dijon <> Mâcon <> Lyon
TGV-lijn Macon-Loché

Dit mag je niet missen 

Fleurville: recreatiemeer, hotel-restaurant Le Château
de Fleurville. Het oude café de la Marine aan de Saône,
dat bekend is geworden doordat Antoine de Saint-
Exupéry, auteur van De kleine prins, er zijn vriend Léon
Werth ontmoette.
Mâcon: stadswandeling "le tracé de la plume", het 18e
eeuwse Hôtel de Senecé, de apotheek van het Hôtel-
Dieu, Saint-Pierre kerk, Saint-Vincent kathedraal,
archeologische vindplaats Saint-Clément, Museum des
Ursulines. « Maison de Bois » het oudste huis van
Mâcon, gebouwd tussen 1490 en 1510. De uitgezette «
Route Lamartine » in de voetsporen van de dichter,
historicus en staatsman Alphonse de Lamartine.
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