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Pont-à-Mousson / Nancy
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Pont-à-Mousson

Durée
3 h 20 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Nancy

Distance
35,22 Km

Thématique
Smaken, Monumenten en
erfgoed, Industrieel
erfgoed

Deze etappe van de Voie Bleue wordt gekenmerkt door de
samenvloeiing van de Moezel en de Meurthe, die je blijft
volgen tot aan de poort van de Hertogstad Nancy. Nancy is
een bezoek meer dan waard, o.a. vanwege zijn drie pleinen in
18e eeuwse stijl, waaronder het beroemde "Place Stanislas",
geklasseerd als UNESCO werelderfgoed. Hou je het liever
rustig, kies dan bij Custines de « Boucle de la Moselle » om
Nancy te omzeilen. Deze fietslus neemt je mee langs de AOC
Côtes-de-Toul-wijngaarden en de middeleeuwse stad
Liverdun.

De route

Je doorkruist Pont-à-Mousson via de dijk langs de Moezel en
een stukje over de openbare weg (place du Paradis, quai
Charles François). De Voie Bleue gaat verder naar het Ile
d'Esch en langs het oude Moezelkanaal. Dan over de weg
onderaan het oude kanaal tot aan het terrein van de
voormalige kartonfabriek en de grote sluis van Blénod-les-
Pont-à-Mousson. De route volgt het jaagpad tot aan de brug
over de RD 10, een rijweg met een middenstrook. Daarna
passeert de route de plassen van Autreville en komt uit op de
RD 40 richting Millery en Custines. Rij voorzichtig op het stuk
over de RD40/RD40b ter hoogte van de elektrische
transformator, de RD40 is een vrij drukke weg met
vrachtverkeer. Om Nancy te doorkruisen, volg je de borden
"Boucle de la Moselle" over de linker- en vervolgens de
rechteroever van de Meurthe, die je oversteekt via de fraaie
fietsbrug Pont de la Concorde.

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn Nancy <> Pont-à-Mousson <> Pagny-sur-
Moselle <> Metz <> Hagondange <> Uckange > Thionville

Dit mag je niet missen

Pont-à-Mousson: Premonstratenzer Abdij, Place
Duroc, museum « Au fil du Papier »
Dieulourad: kasteel Dieulouard, gebouwd rond het jaar
1000 en in de 14e eeuw uitgegroeid tot een imposante
vesting met een rechte, 100 m lange gevel op het
oosten
Malzéville: park en Huize Douéra (expositieruimte)
Langs de fietslus “Boucle de la Moselle”: Art
nouveau, vestingwerken, natuur, de geschiedenis van
ijzer en wijnen van de Côtes de Toul 
Pompey: een interactieve, historische rondleiding die je
alles leert over ijzer en de ijzerfabriek, waar het
beroemdste monument ter wereld is ontsproten.... de
Eiffeltoren
Liverdun: kasteel Corbin en het Art Nouveau landgoed
« Le domaine des eaux bleues »
Villey-Saint-Etienne: ontdek de architectuur en het
historische erfgoed van de stad tijdens de wandeling «
sentier de la gôniche » of ga met het gezin op
verkenningstocht door de natuur tijdens de wandeling «
sentier du Terrouin ». Vertrek bij restaurant Pavillon
Bleu, de routes zijn goed begaanbaar en duidelijk
aangegeven. 
Toul: kathedraal, vestingmuren van Vauban
Villey-le-Sec: bezichtiging van het fort per trein
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