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Sierck-les-Bains / Thionville
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Sierck-les-Bains

Durée
3 h 20 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Thionville

Distance
30,31 Km

Thématique
Charmante dorpjes,
Natuur, Wijngaard

Dit is de eerste etappe van je fietsreis over de Franse Voie
Bleue! Laat het kasteel van de hertogen van Lotharingen
achter je en verlaat Sierck-les-Bains in het kielzog van de
voortkronkelende Moezel. Niet ver van Contz-les-Bains zie je
in de bocht van de rivier de wijnhellingen opdoemen. Dit
parcours langs de rivier neemt je mee op verkenningstocht
door typische Lotharingse dorpjes. Wist je trouwens, dat de
grote Kœnigsmackersluis ervoor gezorgd heeft, dat de Moezel
sinds 1956 begaanbaar is voor het Rijnverkeer? Na een dagje
trappen kom je aan in de groene omgeving van Thionville,
waar het watersport- en recreatiecentrum Basse-Ham alle
comfort biedt voor watersportliefhebbers, kampeerders en
fietsers.

De route

De route volgt de rivier de Moezel, nu eens op de
rechteroever, dan weer op de linkeroever. Je fietst grotendeels
op autovrije paden van de « Chemin de la Moselle ». Tussen
Sierck-les-Bains / Contz-les-Bains en bij Malling steek je de
rivier over via de openbare weg. Wees voorzichtig op deze
stukken! Bij Kœnigsmacker vervolgt de fietsroute zijn weg op
de rechteroever. Volg de borden « chemin de la Moselle rive
droite » en geniet van een rustig tochtje over de Voie Verte.

Op de linkeroever is er een variant tot aan Thionville.

Treinverbindingen 

Regionale TER-lijn Thionville <> Apach. Alleen in het
weekend, door de week rijden er geen treinen.

Dit mag je niet missen

Schengen (Luxemburg): bekend om het Verdrag van
Schengen
Perl (Duitsland): wijnbouw, drielandenpunt 
Apach: kalkgrasland
Sierck-les-Bains: 11e eeuws kasteel, Manderen:
kasteel Malbrouck (op 5 km)
Montenach: natuurreservaat omringd door 7 heuvels 
Contz-les-Bains: Stromberg-heuvel en wijngaarden
Rodemack (op 7 km):  middeleeuws plaatsje (een van
de mooiste dorpen van Frankrijk)
Cattenom: kerncentrale
Basse-Ham: jachthaven
Koenigsmacker: sluis, Cannerdal



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Sierck-les-Bains

Arrivée
Thionville


	Sierck-les-Bains / Thionville
	La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo
	De route
	Départ
	Arrivée
	Durée
	Distance
	Niveau
	Thématique
	Treinverbindingen
	Dit mag je niet missen
	Départ
	Arrivée



