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Tournus / Fleurville/Pont-de-Vaux
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Tournus

Durée
1 h 20 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Fleurville/Pont-de-Vaux

Distance
14,54 Km

Thématique
Smaken, Wijngaard

Tegen de achtergrond van de hoge klokkentorens van de
abdij, vervolgt de Voie Bleue zijn weg langs de oevers van de
Saône, in het spoor van vissers en schippers. Dan bereik je
het uitzonderlijke wijngebied van de Mâconnais, waar je beslist
een Viré-Clessé, Montbellet of Uchizy moet proeven! Heb je
even rust nodig? Geniet dan van een ontspannen
onderbreking bij het recreatiemeer van Fleurville. En
liefhebbers van een cultureel of culinair intermezzo kunnen
doorfietsen naar Pont-de-Vaux aan het kanaal.

De route 

Volg de borden "Voie Bleue" van Tournus naar Fleurville. Dit
parcours loopt bijna in zijn geheel over het jaagpad langs de
Saône (met uitzondering van het gedeelte bij het
recreatiemeer van Fleurville).

Aansluiting naar Pont-de-Vaux

Nadat je bij Fleurville de brug bent overgestoken, ga je bij de
sluis rechtsaf en volg je het jaagpad langs het kanaal, dat je
naar de jachthaven in het vroegere handelsstadje Pont-de-
Vaux brengt (3,5 km). Deze route is bij uitstek geschikt voor
het hele gezin, je komt er hooguit een paar vissers tegen.  

Treinverbindingen

Regionale TER-lijn  Dijon <> Tournus <> Lyon

Dit mag je niet missen

Onze tip: download de gratis VOIE VERTE 71-app die
je alles vertelt over de vele natuurlijke en culturele
bezienswaardigheden op dit gedeelte van de Voie
Bleue tussen Chalon-sur-Saône en Mâcon (21
etappes).
Tournus: de oude stad en de Saint-Philibert abdij, een
meesterwerk van de vroeg-romaanse kunst. Het Hôtel-
Dieu-musée Greuze, het fietsmuseum en (iets minder
toeristisch) de SEB-outletstore met huishoudelijke
apparaten.
En natuurlijk de sterrenrestaurants die de stad haar
internationale bekendheid hebben gegeven.
Fleurville: recreatiemeer, hotel-restaurant Le Château
de Fleurville. Het oude café de la Marine aan de Saône,
dat bekend is geworden doordat Antoine de Saint-
Exupéry, auteur van De kleine prins, er zijn vriend Léon
Werth ontmoette.
Canal de Pont-de-Vaux: dit verbindingskanaal tussen
Pont-de-Vaux en de Saône werd in de 18e eeuw
aangelegd door Léonard Racle, de architect van
Voltaire. De bijzondere sluis en brug zijn van de hand
van smederij Schneider uit Creusot.
Pont-de-Vaux: plezierhaven, het « Maison de l’eau et
de la nature », het Chintreuil museum (schone kunsten,
curiosa, kalligrafie), zwembad, schaatsbaan, wekelijkse
markt. 1 sterrenrestaurant.

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ateliernature.android.voie_verte_71&hl=fr
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