
http:www.lavoiebleue.com
27/02/2023

Thionville / Metz
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Thionville

Durée
3 h 20 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Metz

Distance
33,74 Km

Thématique
Smaken, Industrieel
erfgoed

De Voie Bleue verlaat de vestingstad Thionville met zijn twee
sluisbruggen, ware staaltjes van militaire bouwkunst.
Vervolgens ontdek je een meer industrieel erfgoed in de
haven van Illange (de eerste rivierhaven voor metaalindustrie),
maar ook bij de voormalige hoogoven U4, een van de weinige
20e eeuwse bouwwerken uit de staalindustrie, dat vandaag de
dag een cultuur-historisch centrum is. Vlak voor aankomst in
Metz doorkruist de fietsroute een waterrijk gebied met vredige
meren. Eenmaal aangekomen in de hoofdstad van
Lotharingen, profiteer je van je doortocht om even door het
oude centrum te slenteren. Een bezoek aan de schitterende
kathedraal Saint-Etienne en het Centre Pompidou-Metz mag je
zeker niet missen voordat je je fietsreis voortzet.

De route

Vanaf Thionville loopt de hoofdroute op de rechteroever
parallel aan de Moezel. Je rijdt over aangename fietspaden en
volgt de borden met de aanduiding "V50". Ten zuiden van
Mondelange gaat de route langs het Moezelkanaal tot de
kruising met de snelweg A4; deze kleine weg passeert
lieftallige meertjes en brengt je uiteindelijk terug naar de
Moezel. Het parcours vervolgt zijn weg langs de rivier en komt
bij Metz uit bij het Moezelkanaal, volg de borden « Charles le
Téméraire ».

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn Nancy <> Metz <> Hagondange <>
Uckange <> Thionville. 

Dit mag je niet missen

Thionville: sluisbrug, Sarrelouispoort, Museum Tour
aux Puces, Saint-Maximinkerk
Illange: industriehaven
Uckange: hoogoven U4, de bijzondere tuinen « jardin
des Traces »
Amnéville les Thermes: wellness en thermen
Maizières les Metz: attractiepark Walygator
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