7-daagse Lorraine Tour
BEGELEIDE TOUR

NU VOOR SLECHTS € 849,Deze reis brengt u door het groene hart van
Lorraine. U fietst over nieuw aangelegde fietspaden
en oude jaagpaden langs de Moezel en de franse
kanalen. Het glooiende gebied tussen Moezel en
Meurthe biedt een goede afwisseling tussen cultuur
en natuur. Kortom een typisch franse fietsvakantie…
Wasserbillig – Toul
Deze reis wordt ook in de omgekeerde richting aangeboden!
Zaterdag: (Fietstocht ca. 15 km)
De bemanning van La Belle Fleur heet u graag welkom aan boord
rond 15u in het grensdorpje Wasserbillig
Van hier maakt u een korte fietstocht langs de Sure, een klein
grensriviertje dat vlak aan de ligplaats van het schip in de Moezel
stroomt.
Zondag: (Fietstocht ca. 35 km)
Na het ontbijt fietst u naar de parel van de Luxemburgse Moezel,
Remich. Onderweg kan u de romeinse villa bij Nennig bezoeken,
maar zeker ook genieten van de wijnbergen langs de route. De
dag kan u afsluiten met een bezoek aan de wijnkelder St. Martin.
Maandag: (Fietstocht ca. 40 km)
Wanneer u vandaag na het ontbijt vertrekt in Remich, gaat
de tocht richting de eerste grote Franse stad, Thionville.
Het fietspad brengt je vandaag door drie landen,
Luxemburg – Duitsland en natuurlijk Frankrijk. Onderweg
kan u nog even stoppen bij de Burcht in Sierck - Les –
Bains, waar u niet alleen kan genieten van de oudheid
maar ook van de betoverende vergezichten.
Dinsdag: (Fietstocht ca. 35 km)
Vandaag fietst u langs de Moezel en kan u genieten van alles
wat deze regio groot heeft gemaakt. U fietst langs oude
staalfabrieken en gemalen naar het bekende Metz. Hier kan
u ’s avonds genieten van la douce France, wanneer u de stad
doorkruist met de gids.
Woensdag: (Fietstocht ca. 55
km of 25 km)
De tocht van vandaag is licht avontuurlijk te noemen, de
oude jaagpaden van de Moezel en een oud gekanaliseerd
deel van de Moezel brengen je naar het rustige typisch
frans dorpje, Frouard. Maar vandaag kan u er ook voor
kiezen om een kortere fietstocht te maken en eerst mee te
varen tot Pont-à-Mousson, vandaar kan u dan na een
bezoek aan de stad doorfietsen tot Pompey.

Donderdag: (Fietstocht ca. 30 km)
Vandaag brengt het fietspad u langs het Verbindingskanaal
tussen Moezel en Meurthe naar Nancy. Nancy is een stad
waar art nouveau en renaissance gebouwen elkaar
afwisselen. Na een bezoek aan deze metropool, gaat de
tocht verder naar het oude vestigingsstadje Liverdun. Alwaar
La Belle Fleur op een idyllisch plekje ligt te wachten.
Vrijdag: (Fietstocht ca. 17 km)
Van Liverdun fietsen we in de richting van Toul. Een klein
charmant vestingstadje, met een zeer rijke geschiedenis, gelegen aan de oever van de
Moezel. Na de middag (rond 14u), neemt de crew van La Belle Fleur afscheid van u.

Inclusief:
Scheepsreis en accommodatie aan boord
voor 7 dagen/6 nachten (za – vr)
Volpension (ontbijt, lunchpakket, drie
gangendiner*)
Gebruik beddengoed en handdoeken
(handdoekwissel dagelijks mogelijk)
Reisleider (meertalig),
Stadsrondleiding in Metz en Nancy
Dagelijks koffie en thee vanaf 16u
Haven- en sluisgelden

Exclusief:
Fietshuur per week € 70,-,
E-bikes zijn beperkt per dag aan boord te
huur € 20,- (extra)
Parkeerkosten en andere transfers.
Drankjes aan boord, persoonlijke
verzekeringen.
Toeslag 1 persoonshut € 250,Excursies

Optioneel:
 Hotelovernachting te Luxemburg Stadt ca. € 140,- per twee persoonskamer
inclusief ontbijt.
* Bij de boeking graag lactose- of glutendieet en vegetarisch eten aanvragen. Voor lactose- en glutendieet
vragen wij een meerprijs van € 50,00
**Wij bieden voor een gezin met kind (onder de 12 jaar op moment van afvaart) een drie persoonshut aan,
waarbij het kind een korting geniet van € 150,00.

