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Thoissey / Trévoux
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo
Vanuit Thoissey fiets je door de groene natuur naar Trévoux.
Het landschappelijke decor van de Saônevallei reist met je
mee over het oude jaagpad en biedt je een mooie impressie
van de Beaujolais. De vele bezienswaardigheden die je
onderweg tegenkomt nodigen je uit voor een culturele of
gastronomische tussenstop. Onderweg kunnen liefhebbers
van wildwatersport zich aan een kajaktocht wagen, terwijl
rustzoekers zich verpozen bij de afgebakende zwemzone in
de Saône. Laat je verrassen door de opmerkelijke kastelen en
de gezellige terrasjes aan de waterkant. Tot slot ontrafel je in
Trévoux de geschiedenis van deze hoofdstad van het
Prinsdom Dombes.
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3 h 00 min

32,63 Km

Niveau

Thématique

Ik ben wel wat gewend /
Mountainbikers

Charmante dorpjes,
Natuur, Wijngaard

Momenteel is er tussen Mâcon en Massieux geen
fietsmarkering (gepland voor eind 2021), maak gebruik van
een Gpx-track.
Parcours over het oude jaagpad (wegdek hier en daar met
stenen). In 2021 zijn er wegwerkzaamheden gepland, o.a.
tussen Saint-Didier sur Chalaronne – Messimy.
Let op:
Zeer smalle passage ten zuiden van Fareins bij Beauregard
(in 2020-2021 wordt de weg verbreed).
Wees voorzichtig wanneer je de D933B op rijdt (400 m), ter
hoogte van het centrum van Jassans-Riottier.
Waarschuwing: op de stukken die afgesloten zijn voor verkeer,
kun je wel werkverkeer, omwonenden en vissers tegenkomen!
Enkele doorgangen tussen hekken zijn wat smal voor
fietstassen en –aanhangers.

Treinverbindingen
Regionale TER-lijn Dijon <> Mâcon <> Lyon

Dit mag je niet missen
De watertuinen in Saint-Didier-sur-Chalaronne:
Zenpark met weelderige beplanting en Koikarpers.
Montmerle: toren en kapel « des Minimes » bij het
oude kasteel.
Château de Fléchères in Fareins: 17e eeuws kasteel
met Italiaanse fresco's uit 1632 en stijlmeubilair.
Villefranche-sur-Saône: renaissance-architectuur en
winkels in het oude stadscentrum. Het geologische park
« UNESCO Global Geopark du Beaujolais ».
Saint-Bernard: middeleeuwse kerk en burcht.
Trévoux: middeleeuwse stad, burcht, parlement van
Dombes en musea. Waterpark les Cascades,
mediatheek, bioscoop La Passerelle.
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