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Port-sur-Saône / Ray-sur-Saône
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Port-sur-Saône

Durée
3 h 00 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Ray-sur-Saône

Distance
32,64 Km

Thématique
Charmante dorpjes,
Monumenten en erfgoed,
Natuur

Vanaf Port-sur-Saône gaat de Voie Bleue verder richting Ray-
sur-Saône, Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté,
waarbij je de kronkelige lussen van een ongerept stukje Saône
volgt. Bij Scey-sur-Saône en haar eilandjes kun je een
ontspannende break inlassen en de 681 m lange Saint-Albin-
tunnel bekijken, die onder Napoléon III werd aangelegd. Ietsje
verderop zijn de donjon van Rupt-sur-Saône en het kasteel
van Ray-sur-Saône onmiskenbare oriëntatiepunten op deze
route. Als je een plekje zoekt om te picknicken biedt de
waterkant bij Ray-sur-Saône een aangenaam decor, net onder
de rook van het elegante kasteel, dat vanaf zijn rotsplateau de
hele Saônevallei overziet.

De route

Deze route vormt een afwisselend geheel van fietspaden,
jaagpaden en korte stukken over de departementale weg met
weinig verkeer. Goed om te weten: ter hoogte van Rupt-sur-
Saône hobbel je 300 m over een kasseistrook. Hou ook
rekening met een paar korte klimmetjes als je de Saint-
Albintunnel passeert en bij aankomst in Ray-sur-Saône. Een
prettig parcours voor de hele familie, afgezien van de
verbinding met Port-sur-Saône.

Waarschuwing: het gedeelte door Scey-sur-Saône is niet
beveiligd. Op de stukken waar geen autoverkeer is
toegestaan, kun je wel werkverkeer tegenkomen!

Aansluiting EuroVelo 6 - Vesoul

In Chemilly (daar waar de Durgeon en de Saône
samenvloeien) brengt « La trace du courlis » je naar Vesoul
en « Le Chemin Vert » je naar de EuroVelo 6, om uiteindelijk
Roulans aan de Doubs te bereiken. Het fietspad eindigt in
Loulans-Verchamp, waarna je over gedeelde wegen verder
gaat door het heuvellandschap van het departement Doubs.
Dit betekent 22 kilometer over steile weggetjes, waarvoor een
goede lichamelijke conditie vereist is..
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