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Mâcon / Thoissey
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo
Vanaf Mâcon gaat deze etappe van de Voie Bleue zuidwaarts
richting Thoissey en geleidelijk aan wordt de zuidelijke sfeer
steeds duidelijker voelbaar. Na een bezoek aan de historische
en archeologische sites van de stad, vervolgt de fietsroute zijn
weg op de linkeroever van de Saône. Hier fiets je door
natuurlijke landschappen, waar nat grasland en
populierenbossen elkaar afwisselen, de ideale leefomgeving
van talrijke vogelsoorten. De route biedt prachtige
vergezichten op het wijngebied van de Mâconnais en de
Beaujolais. Onderweg kun je een pauze inlassen bij restaurant
Le Port de By of bij het recreatiemeer van Cormoranche-surSaône.
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Ik ben wel wat gewend /
Mountainbikers

Smaken, Natuur,
Wijngaard

Momenteel is er tussen Mâcon en Massieux geen
fietsmarkering (gepland voor eind 2021), maak gebruik van
een Gpx-track.
Vanaf Mâcon volgt de route de kades op de rechteroever tot
de François Mitterrand-brug, hier steek je over en vervolg je je
weg op de andere oever.
Tot aan de haven van By neem je de D51 en blijf je de
hoofdweg volgen, maar wees voorzichtig, want dit gedeelte is
niet beveiligd.
In de haven van By keert de rust weer terug, zodra je verder
rijdt over het verharde jaagpad tussen de weilanden en de
Saône. Vanwege stenen en kuilen zijn sommige stukken
moeilijk begaanbaar voor racefietsen.
Bij Cormoranche buig je van het jaagpad af en doorkruis je
een populierenbosje, teneinde de grindgroeve te omzeilen.
Waarschuwing: op bepaalde stukken die afgesloten zijn voor
verkeer, kun je wel landbouwvoertuigen of werkverkeer
tegenkomen.
Let op: op het gehele traject zullen vanaf 2021 belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd ter verbetering van de
veiligheid.

Treinverbindingen
Regionale TER-lijn Dijon <> Mâcon <> Lyon et Macon <>
Bourg-en-Bresse <> Genève

Dit mag je niet missen
Mâcon: stadswandeling "le tracé de la plume", het 18e
eeuwse Hôtel de Senecé, de apotheek van het HôtelDieu, 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.
Grièges: kaasmakerij en winkel (Bleu de Bresse).
Pont-de-Veyle: oude vestingstad met de bijnaam "het
kleine Venetië van Bresse". Bezienswaardigheden: Tour
de l'Horloge, vakwerkhuis « maison du guetteur »,
herenhuis « maison des Seigneurs » (renaissance) en
het kasteelpark met z’n Engelse tuin, ijzeren bruggen,
bomen
Cormoranche-sur-Saône: recreatiemeer & 4-sterren
camping (Accueil Vélo 2020). Zwemmen, eten&drinken,
animatie, camping, huuraccommodaties.
Thoissey: Arboretum, Sainte-Madeleinekerk met
schilderingen van Sarrabat, oude apotheek.
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