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Nancy / Charmes
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Nancy

Durée
5 h 00 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Charmes

Distance
48,08 Km

Thématique
Kanaal, Natuur

Bij vertrek uit Nancy neemt de Voie Bleue je mee over een
aangenaam fietspad langs de Meurthe en het kanaal. Via het
verbindingskanaal bereik je de Moezel, waar je het prachtige
park en de burcht van Montaigu kunt bewonderen. Eenmaal
terug op de oevers van de Moezel gaat de fietsroute door een
ongerept idyllisch landschap verder richting Charmes. Je zult
volop genieten van je tocht over het oude jaagpad van het
Vogezenkanaal, met name het gedeelte over de kanaalbrug bij
Flavigny-sur-Moselle.

De route

Vanaf Nancy loopt de route weer langs de Meurthe, hier volg
je de borden "Boucle de la Moselle" op de linkeroever en
daarna het Meurthekanaal. Bij Laneuveville-devant-Nancy
gaat de Voie Bleue verder langs het verbindingskanaal, dat de
Meurthe met de Moezel verbindt (overlapping met de V52 naar
Straatsburg via het Marne-Rijnkanaal). Rij voorzichtig op het
steile stuk zonder zicht ter hoogte van het openbaar
vervoerknooppunt. Wees ook voorzichtig als je de RD570 bij
de A33 oversteekt en bij de turbines (RD115).   

Aansluiting

Vanaf het centrum van Nancy tot aan de kruising met het
Vogezenkanaal overlapt de Voie Bleue de fietslus « boucle de
la Moselle ».

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn  Nancy <> Varangéville - Saint-Nicolas <>
Blainville - Damelevières <> Bayon <> Charmes <> Épinal

Dit mag je niet missen

 

Nancy: Place Stanislas (UNESCO), Museum van
Schone Kunsten, Musée de l’Ecole de Nancy, Museum-
Aquarium, Parc de la Pépinière
Jarville: Park en kasteel Montaigu en het Musée de
l'Histoire du Fer.
Flavigny-sur-Moselle: Villa des Sources (te zien vanaf
de kanaalbrug) en mooi uitzicht op het natuurgebied
Moselle Sauvage
Bainville-aux-Miroirs: educatief wandelpad door het
ongerepte natuurgebied Moselle Sauvage,
overblijfselen van een middeleeuws kasteel
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