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Gray / Pontailler-sur-Saône
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Gray

Durée
3 h 00 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Pontailler-sur-Saône

Distance
32,58 Km

Thématique
Kanaal, Charmante
dorpjes, Natuur

Je verlaat Gray en zijn historische kades via het fietspad langs
de Saône, met tal van aangename rustpunten aan de
waterkant. De Voie Bleue fietsroute gaat verder door het
departement Côte-d’Or, waar vissershuisjes en boothellingen
elkaar opvolgen als tastbare tekenen van grote menselijke
activiteit. Het kasteel Talmay en zijn indrukwekkende donjon
overzien het dorp als waardige wachters. Van het begin tot het
einde loopt deze etappe over het oude jaagpad, dat je in alle
rust naar Pontailler-sur-Saône brengt. Hier dein je gezellig
mee op het stadsgedruis en liefhebbers kunnen een middagje
gaan winkelen!

De route

Neem vanaf de kades afscheid van Gray en fiets verder over
de autoloze Voie Bleue langs de Saône tot aan de
voetgangersbrug bij Apremont (Mantoche-sluis).
Van Essertenne-et-Cessey via Talmay tot Heuilley-sur-Saône
rij je over de weg. Even voor Heuilley-sur-Saône kom je weer
terug bij de rivier die je blijft volgen tot Pontailler-sur-Saône.

Heuilley-sur-Saône: kruising met het kanaal « Entre
Champagne et Bourgogne » (V53) 

Twee kilometer na Heuilley-sur-Saône kom je bij de kruising
met het kanaal, dat de verbinding vormt tussen de V53
fietsroute en de route « Entre Champagne et Bourgogne ».
Waarschuwing: bepaalde stukken zijn afgesloten voor verkeer,
maar je kunt er wel werkverkeer of auto’s van vissers
tegenkomen.

Trein- en busverbinding

Er is geen treinverbinding op deze etappe. Busverbindingen
Dijon-Gray of Besançon-Gray

Dit mag je niet missen

Gray: plaatsje met het label « Cité de Caractère
Bourgogne-Franche-Comté », basiliek Notre Dame,
stadhuis, theater, kasteelruïne...
het strandje van Velet: zwemmen toegestaan
Mantoche: uitzicht op Mantoche vanaf de overkant van
het water, voetgangers/fietsbrug
Kasteel van Talmay: grotendeels 18e eeuwse kasteel,
geklasseerd als « Monument Historique », met een
toren uit de 13e eeuw
Heuilley/Saône: bekend om zijn vele waterwegen.
Tijdens de zomermaanden kanoverhuur op de Saône en
de Ognon 
Pontailler-sur-Saône: wasplaatsen (“lavoirs”) en kerk.
In de zomer is er een strand- en zwemzone in de
Saône. Verhuur van rivierboten zonder vaarbewijs.



Voie cyclable
Liaisons
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Alternatives
Parcours VTT
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