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Seurre / Verdun-sur-le-Doubs
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Seurre

Durée
2 h 00 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Verdun-sur-le-Doubs

Distance
18,20 Km

Thématique
Charmante dorpjes, Natuur

Op deze etappe tussen de Saône en de Doubs, deelt de Voie
Bleue dezelfde route als de EuroVelo 6. Neem bij vertrek uit
Seurre even de tijd om de prachtige herenhuizen en oude «
hospices » langs de Saône te bewonderen. Via kleine
weggetjes fiets je verder door de uiterwaarden tussen de twee
rivieren. Geniet van de laatste klokkentorens van de Franche-
Comté, die de overgang naar Bourgondië inluiden alvorens in
Verdun-sur-le-Doubs aan te komen. Laat je betoveren door dit
charmante dorpje met zijn mooie, oude huizen en de stenen
Saint-Jeanbrug.

De route

Tot aan Verdun-sur-le-Doubs valt de route samen met de
EuroVelo 6. Tussen Seurre en Chazelle volg je de Saône over
een autovrij fietspad. Bij Chazelle ga je een stuk over de D154
tot Verdun-sur-le-Doubs, deze route is bewegwijzerd.

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn  Dijon <> Seurre <> Bourg-en-Bresse

Dit mag je niet missen

Seurre: gemarkeerde stadswandeling "Jacquemart",
met tekst en uitleg. De geschiedenis van de
Saônevallei, museum in het Maison Bossuet. Het 17e
eeuwse Hôtel-Dieu met zijn geklasseerde interieur, op
afspraak te bezichtigen. Het ecomuseum Étang Rouge,
ontdek de typische huizen uit de streek in dit
nagebouwde dorpje.
Verdun-sur-le-Doubs: het lommerrijke plein bij de
haven, de oude dorpskern, de Petit-Doubskade. Het
eilandje Ile du Château. De Saint-Jeankerk en zijn
kapel, gebouwd door 13 families die in 1348 aan de
Grote Pest ontkwamen. Het museum « La maison du
blé et du pain », dat de oorsprong van de tarweteelt in
de wereld belicht, evenals de geschiedenis van
maalderijen en molens en alle bakkersambachten...
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