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Trévoux / Lyon
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ

Arrivée

Trévoux

Lyon

Durée

Distance

3 h 00 min

31,34 Km

Niveau

Thématique

Ik ben wel wat gewend /
Mountainbikers

Smaken, Monumenten en
erfgoed

Tijdens de laatste kilometers van deze etappe gaan de Voie
Bleue en de Saône fietsroute samen op. Het parcours tussen
Trévoux en de hoofdstad van de gastronomie biedt niet alleen
een fraai natuurpanorama (m.n. de Monts d’Or), maar ook een
dynamische vakantiesfeer, dankzij de gezellige terrasjes en
watersportactiviteiten aan de rivier. Dan bereik je Lyon via de
mooi aangelegde kades langs de Saône. De samenvloeiing
met de Rhône zal het hoogtepunt van je reis zijn, of een
belangrijke mijlpaal indien je je fietsavontuur op de ViaRhôna
vervolgt, richting de Middellandse Zee. De wijk Confluence,
met zijn vernieuwende architectuur en cultuur, laat het
eigentijdse gezicht van Lyon zien, als moderne tegenhanger
van het historische erfgoed (UNESCO) in de binnenstad. Het
is inmiddels tijd om aan te schuiven in één van de gezellige «
bouchons Lyonnais », waar je de heerlijkste streekgerechten
kunt proeven. Geniet de rest van de dag van de vele
bezienswaardigheden en activiteiten die de derde stad van
Frankrijk te bieden heeft.

De route
Momenteel is er tussen Mâcon en Massieux geen
fietsmarkering (gepland voor eind 2021), maak gebruik van
een Gpx-track.
Het parcours loopt over het oude jaagpad langs de Saône
(wegdek hier en daar met stenen). Enkele stukken liggen
bezaaid met steentjes en sommige doorgangen tussen
hekken zijn wat smal voor fietstassen en –aanhangers..
Let op: bij de oude binnenstad van Trévoux is een
onderbreking van 400 meter, hier rij je een stukje over de
(soms drukke!) D933. Begin van de werkzaamheden voor een
fietspassage in 2021.
Tussen Genay en Lyon bestaat de route uit een aantal
tijdelijke secties, die in het najaar van 2020 bewegwijzerd
zullen worden.
Bij Genay kun je het beste met je fiets aan de hand de
jachthaven « Nautic Auto » doorsteken, waarna je rustig over
het jaagpad verder fietst tot aan het centrum van Neuville-surSaône.
Om Neuville-sur-Saône door te steken, raden we je aan langs
de Saône te fietsen (parkeerplaats en vervolgens het jaagpad
dat aansluit op de Voie Verte).
Tussen Fleurieu-sur-Saône en Fontaines-sur-Saône neem
je de Voie Verte op de linkeroever waarna je bij de brug de
rivier oversteekt richting Collonges-au-Mont-d’Or. Volg de
fietsstroken op de rechteroever tot aan Lyon.
In Lyon neem je het fietspad op de rechteroever tot de
Kitchener-Marchandbrug, hier steek je over naar de
linkeroever. Rij verder over de mooi aangelegde kades naar
de wijk Confluence richting de ViaRhôna.

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

Dit mag je niet missen

Het sluiswachtershuis « Maison Eclusière » in
Parcieux: bar en huisgemaakte gerechten met lokale
seizoensproducten | Tentoonstelling, ontdek
spelenderwijs de Saône, de werking van de oude

houten dam en het sluiswachtersvak | Fietsverhuur |
Cultureel programma van april tot eind september
(concerten, optredens, workshops en exposities).
Historisch stadshart van Neuville-sur-Saône:
stadhuispark, oude straatjes, winkels.
Gastronomisch restaurant Bocuse in Collonges-auMont-d’Or, mooi versierde gevel
Automobielmuseum in Rochetaillée-sur-Saône:
bijzondere collectie oude auto’s, motorfietsen en fietsen,
ondergebracht in een 19e eeuws kasteel en park
De sluis bij Rochetaillée-sur-Saône en zijn
uitzichtpunt
Tussen Rochetaillée-sur-Saône en Lyon Confluence:
landschappelijke en artistieke vormgeving (23 werken
met het thema River Movie), over 15 km op de oevers
van de Saône
Gezellige restaurants en terrasjes aan de Saône in
Rochetaillée-sur-Saône, frituurspecialiteiten
Het eilandje Ile Barbe in Lyon: overblijfselen van een
oude abdij, speeltuin en een gastronomisch restaurant
Tunnel de la Croix-Rousse: de langste fiets-, bus- en
voetgangerstunnel van Europa (1,8 km), verbinding
tussen de Saône en de Rhône en de wijk Part-Dieu
La Croix-Rousse: ontdek het weversvak in de oude
wijk van de « Canuts » (zijdewerkers), designwinkels,
straatkunst
Lugdunum: Gallo-Romeins theater en museum, waar
elke zomer het festival « Nuits de Fourvière »
plaatsvindt
Basiliek Notre-Dame de Fourvière met haar
schitterende uitzichtpunt, toegang via de « Ficelle »
kabeltram of met de trap
Vieux-Lyon: geplaveide straatjes,
renaissancegebouwen, « traboules » (geheime
doorgangen tussen 2 straten) en « bouchons »
(eenvoudige, gezellige restaurants met
streekgerechten), het Gadagne-museum over de
geschiedenis van Lyon
De Saint-Jean kathedraal
Het oude gerechtshof
Het schiereiland Presqu’île tussen de Rhône en de
Saône, de binnenstad van Lyon, ontdek de vele
architectonische juweeltjes rondom de (deels autovrije)
Rue de la République: Place des Terreaux, het
museum voor Schone Kunsten, het stadhuis, de opera,
de Kamer van Koophandel, het Grand Hôtel Dieu, Place
Bellecour
De wijk Confluence gerenoveerd havengebied en
moderne architectuur
Musée des Confluences natuurhistorisch,
antropologisch museum bij de samenvloeiing van de
Rhône en de Saône, futuristische architectuur
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Alternatives
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