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

Départ
Ray-sur-Saône

Durée
3 h 20 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Gray

Distance
34,91 Km

Thématique
Charmante dorpjes,
Monumenten en erfgoed,
Natuur

Bij vertrek vanuit het kasteel en park in Ray-sur-Saône, daalt
de Voie Bleue al vrij snel af naar een heuvelachtig
rivierlandschap met landbouw- en bosgebieden. Je kunt
heerlijk zitten dromen bij de tunnel van Savoyeux, terwijl je het
komen en gaan van de boten gadeslaat. Zin om even te
zwemmen? Dat kan bij het bewaakte strand van Autet.
Eenmaal weer in het zadel bereik je de onmiskenbare
rivierhaven van Gray, waar de lange stenen kades nog altijd
getuigen van de levendige havenactiviteit door de eeuwen
heen. In de glorietijd werden aan beide zijden van de rivier
prachtige, statige herenhuizen gebouwd, die Gray een
opmerkelijke architectuur hebben nagelaten.

De route

Vanuit Ray-sur-Saône neem je de D27 die je weer terug naar
de Saône brengt. Tot aan Autet rij je op de rechteroever en
daarna ga je verder op de linkeroever tot aan Gray.
Vervolgens neem je het jaagpad langs de Saône, evenwel met
een paar korte stukken over de weg.
Op het fietspad langs de rivier kun je af en toe werkverkeer of
auto’s van vissers tegenkomen. 

Treinverbindingen

Geen trein in deze etappe.

Dit mag je niet missen 

Ray-sur-Saône: dorpje « Cité de caractère », kasteel
met uitzicht op de Saône-vallei
Savoyeux: geklasseerd altaarstuk, 640 lange
kanaaltunnel uit de 19e eeuw
Autet en haar zandstrand
Dampierre-sur-Salon: kelders van het landhuis
Couyba 
Gray: plaatsje met het label « Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté », basiliek, stadhuis,
theater, Museum voor Schone Kunsten Baron Martin,
Esperanto museum. In de zomer iedere dinsdagavond
verkenningstocht « Mardis du Terroir » 
In de omgeving: kasteel Champlitte en zijn musea (het
gebouwencomplex staat op de monumentenlijst)
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