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EPINAL 
Genesteld in de dalen van de Vogezen staat Epinal bekend om zijn beroemde kleurrijke afbeeldingen. Bezoek 
‘La Musée de l’image’ om hun verhaal en dat van de ontwerper Jean-Charles Pellerin te ontdekken. Het 
stadscentrum is gelegen rond de charmante Place des Vosges, omringd met huizen uit de Renaissance en een 
basiliek uit de elfde eeuw. Maak een wandeling op hoogte, door het aangename park van het middeleeuwse 
kasteel met ruïnes, boomgaarden, rozentuin, een kinderboerderij en speeltuin.

Aanbevolen restaurant: In Extremis - Place de l’Atre.
Voorzieningen: supermarkt, slagers, bakkerijen, cafés en restaurants.
Markt: wo & za (ochtend).
Havendiensten: aanlegplaatsen met water, elektriciteit, toiletten, wifi.

BAINS-LES-BAINS
Sinds de Romeinen worden de thermale 
baden van Bains-les-Bains gebruikt om 
gezondheid en welzijn te verbeteren. In een 
mooi bebost park staat het kuuroord dat 
een ‘mini-remedie’ aanbiedt, ideaal voor 
dagjesmensen die behoefte hebben aan een 
beetje verwennerij. Meer ontspanning vindt 
u bij de mini-golfbaan of u kunt genieten 
van een rit over het platteland met paard en 
wagen (+33 6 82 53 52 81).

Aanbevolen restaurant: Auberge du Coney 
(100m van de haven).
Markt: vrijdagochtend
Faciliteiten: Supermarkt, kruidenier, bakker 
en restaurants

Épinal kasteel

FONTENOY-LE-CHÂTEAU 
Zoek de hoogte op, met de ruïnes van het kasteel dat de stad domineerde. In het dorpscentrum staat nog steeds 
‘la Tour des Lombards’, het laatste voorbeeld van de 14e-eeuwse vestingwerken die de stad beschermden. ‘La 
Musée de la Broderie (borduurwerk), Metallurgie et du Patrimoine’ bieden inzicht in het artistieke verleden van de 
stad. Als u iets actiefs wil doen, zijn er tal van fiets- en wandelpaden rond de stad.

Aanbevolen restaurant: Cotant Mill, 100m van de haven.
Voorzieningen: Bakkerij, supermarkt, bar en tearoom.
Overdekte markt: Donderdagochtend 
Havendiensten: de LeBoat Basis heeft wifi, water, elektriciteit en meer wanneer de basis open is.

SELLES 
Dit kleine dorp staat bekend om zijn draaibrug uit 1886 genaamd  
‘Le Pont Tournant’. Meer aan bij het restaurant met dezelfde naam om 
het oude washuis, fontein en kerk te bezoeken. Geniet van uw etappe 
in Selles om uw geitenkaasvoorraad in de kaasfabriek Biodéal Roussey 
aan te vullen. Fiets dan naar de glasblazerij Passavant-la-Rochère, die 
de traditie van glasblazers sinds 1475 in stand houdt (gratis toegang). 
 
Aanbevolen restaurant: Au Pont Tournant, met uitzicht op de gracht.
Winkels: supermarkt, bakker, bar, restaurant.

PORT-SUR-SAÔNE 
Dat Port-sur-Saone eens een drukke 
haven was, is terug te zien aan de rijke 
architectuur uit een oud verleden. Met 
het ‘Le Prieuré de Cluny’, l’Hotel de la 
Paix met zijn prachtig gebeeldhouwde 
deur en de kerk van St-Étienne. U 
wilt ook de prachtige 18e-eeuwse 
brug niet missen. Met 13 bogen, 
bestrijkt het de gehele Saône en 
biedt het prachtige uitzichten. Naast 
de jachthaven is ‘Le Parc Maladière’ 
de thuisbasis van verschillende 
hertenfamilies en een leuke plek voor 
een ontspannende wandeling. 

Aanbevolen restaurant: Le Chalet de 
la Plage, 700 meter van de ligplaatsen
Voorzieningen: Supermarkt, bakkerij, 
slager, cafés en restaurants
Markt: Dinsdagochtend 
Havendiensten: de franchise 
‘Nautic County Marina’ heeft water, 
elektriciteit, toiletten, wifi en een 
wasgelegenheid. 

Thermen baden Baines-les-Bains

Glasblazen in Selles

St Étienne kerk, Port-sur- Saône

Port-sur- Saône



GRAY 
De stad is een bezoek zeker een bezoekje waard, op eigen initiatief 
of begeleid door het VVV. Ontdek het opmerkelijke architecturale 
erfgoed: de basiliek, het kasteel, het theater in Italiaanse stijl, het 
stadhuis met het dak van geglazuurde tegels, zonnewijzers en 
tenslotte de steile en smalle straten die je naar de binnenstad 
leiden. Het ‘Musée d’art et d’archéologie Baron Martin exposeert 
een rijke verzameling schilderijen en sculpturen variërend van 
de Middeleeuwen tot de 20e-eeuw. Er zijn activiteiten voor 
het hele gezin, waaronder karten, paardrijden, kanoën en een 
buitenzwembad. Aan de andere kant van de rivier de Saône, 
tegenover Gray, is Arc-lès-Gray. Geniet van een picknick in het 
kleine ‘Parc Lamugnière’, met een grot en een orangerie.

Gray’s basiliek

AUXONNE
Als oud grensstadje en sinds de Middeleeuwen als vesting, dankt Auxonne zijn bekendheid aan Napoleon, 
die hier leefde en studeerde. Verken de stad te voet om het opmerkelijke historische en architecturale 
erfgoed te ontdekken. Het arsenaal voor artillerie, dat dateert van 1689, werd gebouwd door de militaire 
ingenieur Vauban en dient nu als een overdekte markt. De Kerktoren van Notre-Dame domineert het 
centrum met zijn vierkante klokkentoren, gerestaureerd in de 19e-eeuw.

Aanbevolen restaurant: Le Corbeau, net buiten de Notre-Dame.
Markt: vrijdagochtend - Places d’Armes.

Auxonne

Aanbevolen restaurant: Le Mastroquet, op 2 minuten lopen 
van de basis van Le Boat.
Overdekte markt: zaterdagochtend - voor de basis.
Voorzieningen: Supermarkt ligt 400 m van de aanlegsteiger 
in de buurt van de Pont-Neuf, slagers, bakkerijen, cafés en 
restaurants.
Havendiensten: De basis van Le Boat biedt gratis.

BRAZEY-EN-PLAINE
‘Le Parc Magnin’, met veel zeldzame boomsoorten, is een pareltje in het hart van dit dorp. De manege, ‘Le 
Galopin’ (+33 3 80 29 88 59), biedt paard- en pony-ritten, of u nu een beginner of een expert bent.Voor iets 
rustigers, spring aan boord van een koets voor een tocht door het bos.

Aanbevolen restaurant: La Fleur de Lys, gelegen achter de manege.
Voorzieningen: supermarkt, bakkerijen, verschillende cafés en een paar restaurants.

SCEY-SUR-SAÔNE 
Hier vindt u een van de juweeltjes van de rivier de Saône: 
de St. Albin Tunnel. Gemaakt in opdracht van Napoleon om 
de twee armen van de Saône op elkaar aan te laten sluiten.  
De tunnel is 681 meter lang en het duurde bijna 25 jaar om 
hem te voltooien. ‘La Ferme des Vikings’ zou uw eerste stop 
kunnen zijn om zelfgemaakte jam te halen, van vers fruit 
uit hun boomgaard, maar ook lokale honing en wijn. Neem 
een pony-rit op het door herten omringde terrein van het 
stadskasteel (Pony Club ‘Les Boulingrins’ +33 84 92 70 25). 
Er is ook een kinderboerderij met geiten, konijnen, kippen en 
zelfs kangoeroes, waar kinderen dol op zullen zijn.

RAY-SUR-SAÔNE
Maak een stop in Ray-sur-Saône om de gotische kerk te 
ontdekken, washuis, molen en de vele oude huizen waaronder 
‘La Maison des Moines’, daterend uit de 16e-eeuw. Uitkijkend 
over het dorp, het 10e-eeuwse kasteel domineert de vallei 
en het park en biedt een uitzonderlijk panoramisch uitzicht 
over de Saône. In het kasteel staat een kleine houten kist die 
ooit de lijkwade van Turijn bevatte. Deze wordt momenteel 
hersteld. Nader het dorp langzaam - ga niet buiten het kanaal, 
want u loopt de kans vast te lopen.

Aanbevolen restaurant: Chez Yvette, aan de hoofdstraat.
Voorzieningen: Bakkerij, slager, bar-restaurant.

Ray-sur-Saône kasteel

Aanbevolen restaurant: Les Deux Ports, uitkijkend op de Locaboat basis.
Voorzieningen: supermarkt, bakker, slager, cafés en restaurant.
Havendiensten: De gemeentelijke haven heeft water, toiletten, douches en een wasserette. Of ‘Saône 
Plaisance’. halte heeft water, elektriciteit, toiletten en wifi.

St. Albin Tunnel, Scey-sur-Saône 

Gray



SAINT-VIT
Maak een stop om boodschappen te doen en op 
ontdekkingstocht te gaan naar de ‘Grotte d’Osselle’ (3 km van 
de ligplaats). Neem het voetganger-vriendelijke pad om de 
kristallisatie, uitzonderlijke kleuren, stalactieten en stalagmieten 
van de grot te bezichtigen. Vlakbij de rivier de Doubs, vindt u een 
meer met een zandstrand, een waterglijbaan, een speeltuin voor 
de kinderen, volleybal- en petanque-velden. 
 
Winkels: supermarkt, bakker, slager, cafés en restaurants

ST.JEAN-DE-LOSNE
 
A Als klein stadje gelegen op het kruispunt van verschillende 
waterwegen, is St.Jean-de-Losne de thuisbasis van een van de 
grootste plezierjachthavens in Europa. De vaargeschiedenis wordt 
goed weergegeven in het ‘Le Musée de la Batellerie’, gevestigd in 
een gerestaureerd 15e-eeuws huis. De stad heeft de status van een 
historische stad, dankzij de St. Jean-Baptiste-kerk, bedekt met klassieke 
Bourgondisch geglazuurde dakpannen, die een prachtig 18e-eeuws orgel 
bevat. U kunt genieten van een rit met een paardenkoets in het centrum 
van de stad, op de kade en rond de scheepswerf, of ontsnappen naar de 
‘Nuits-Saint-Georges’ wijngaarden voor wijnproeverijen (Attelages de la 
Grappe d’Or - +33 6 08 33 77 37).

Aanbevolen restaurant: Le Sauconna, met uitzicht op de rivier
Markt: woensdagochtend - Quai National.
Voorzieningen: supermarkten, bakkers, slagers, wijnwinkels, verschillende 
bars en restaurants (1 km van de basis).
Havendiensten: De basis van Le Boat heeft water, elektriciteit, Wi-Fi, 
toiletten, douches.

St-Jean-de-Losne

DOLE
Profiteer van een stop in Dole om alle boodschappen 
te doen die u moet hebben voordat je naar het oosten 
gaat. De stad is de moeite waard om te bezichtigen. 
De imposante Notre Dame kijkt uit over de stad. Langs 
het Canal des Tanneurs, exposeert het Musée Pasteur 
een overzicht van het leven en werk van de beroemdste 
wetenschapper van Frankrijk, gevestigd in zijn vroegere 
woning. Een scala aan restaurants en kleine winkels 
nodigen uit om de lokale specialiteiten te proeven of te 
struinen over de rommelmarkten. ‘Acro Isis’ biedt een 
acrobatische cursus in de bomen in het park van het 
‘Chateau de Crissey’, grenzend aan een waterpretpark.  
U kunt ook paintball spelen of kano’s huren  
(+ 33 6 33 97 76 06).

Aanbevolen restaurant: Le Grain de Sel.
Markt: di, do en za ochtend - rond de ‘La collégiale’ 
(kerk).
Voorzieningen: supermarkt, bakker, slager, cafés en 
restaurants.
Havendiensten: water, elektriciteit, toiletten, douches.

Dole

Osselle Caves, 
Saint-Vit

DIJON
 

Dijon is de hoofdstad van de majestueuze Bourgondische regio. ‘De stad met honderd torens’, zoals 
het werd genoemd door Francis I, is gevormd door een rijk verleden en wordt beschouwd als een van de 
mooiste steden in Frankrijk. ‘Le Palais des Ducs’ is een echt architectonisch hoogtepunt in het centrum 
van Dijon, waar het Kunstmuseum nu in gevestigd is. In de buurt vindt u andere bezienswaardigheden, 
zoals de Notre-Dame, de St. Michel-kerk en de 13 m hoge overdekte markt. 
Het beklimmen van de 316 treden van de ‘Philippe le Bon-toren’ wordt beloond met een indrukwekkend 
uitzicht op de stad en de glooiende heuvels (wel vooraf reserveren bij het VVV-kantoor). Neem de tijd 
om door de levendige straten te dwalen en de sfeer op te snuiven in een van de vele cafés of geniet van 
een plekje van winkelen in de chique boetiekjes. Als u de stad op een andere manier wil bezoeken, biedt 
het VVV-kantoor een uur op een Segway.

Aanbevolen restaurant: Le Pré aux Clercs, in het centrum van de stad.
Overdekte markt: di, do en vr (am) & za (hele dag) - Halles Centrales.
Markt: woensdagochtend - Port du Canal.
Voorzieningen: alle winkels die u zou verwachten in een stad.
Havendiensten: De jachthaven heeft hier water, elektriciteit, toiletten, douches, wasserette, wifi.

Place de la République, Dijon

Segway tours in Dijon



VERDUN-SUR 
-LE-DOUBS
Gelegen aan de samenvoeging van 
de Saône, stichtten de Romeinen 
Verdun-sur-le-Doubs als rivierhaven. 
Er zijn veel mooie huizen te 
bewonderen in het stadscentrum. 
Maak een wandeling in het park 
‘l’Île du Chateau’ bereikbaar per 
brug en stop dan in het Brood 
en Tarwemuseum en ontdek de 
geschiedenis van oogsten, meel 
maken en broodbakken.

Proef ook de specialiteit van de 
regio: de Pôchouse, riviervis in witte 
wijnsaus.

Aanbevolen restaurant: The Three 
Moors, op een steenworp afstand 
van de haven.
Markt: donderdagochtend.
Winkels: alle winkels die een grote 
stad kan bieden.
Haven: water, elektriciteit, toiletten, 
douches, wifi.

BESANÇON
Besançon, de ‘horlogemakersstad’, is een aangename stad. Om hier te komen, heeft u de keuze tussen de lus 
van de Doubs-rivier of om onder de onder de citadelheuvel door te varen. De haven bevindt zich aan de voet 
van de ‘Cité des Arts’, een hedendaagse kunstcentrum. Bezoek ook het Kunstmuseum met onder meer werken 
van Courbet en Matisse. Je kunt ook Besançon ontdekken tijdens een tour aan boord van een toeristische 
treintje. De citadel van Besançon, UNESCO-werelderfgoed, is perfect bewaard gebleven en is samen met de St. 
Jean’s Kathedraal en de astronomische klok, een van de interessantste punten van de stad. De citadel herbergt 
eveneens drie musea en een dierentuin. Na het oversteken van de rivier de Doubs, kunt u een wandeling maken 
door de oude wijk ‘Battant’ en een klim maken naar het fort ‘Griffon’ om te genieten van een prachtig uitzicht 
over de stad. 
 
Aanbevolen restaurant: Brasserie 1802 - Place Granvelle.
Markt: di en vr (ochtend) & za de hele dag - Place de la Révolution.
Voorzieningen: alle winkels die u zou verwachten in een stad.
Havendiensten van Port St.Paul: water, elektriciteit, wifi, toiletten, douches, wasserette. 

Besançon

Verdun-sur-le-Doubs 

CHALON-SUR-SAÔNE
Chalon-sur-Saône is een lust voor het oog! Het 
stadcentrum staat vol met vakwerkhuizen, torens en 
torentjes, vestingwerken en bastions vanaf de 16e 
eeuw. Must-sees zijn L’hôpital de l’île St-Laurent en zijn 
19e-eeuwse  kapel en het 15e-eeuwse bisschoppelijk 
paleis. Place St. Vincent is de perfecte plek voor 
mensen kijken met een kopje koffie, of om langs de 
antiekwinkels te struinen. Het fascinerende museum 
gewijd aan de uitvinder van fotografie, Nicéphoré 
Nièpce, toont de eerste camera’s en kleurenfoto’s. 
Zoetekauwen kunnen terecht bij Patisserie Ambrosia, 
waar men kan leren hoe soesjes, gebak en macarons 
te maken (reserveren verplicht +33 85 48 09 88). De 
taartjes mag u meenemen aan het eind van de cursus.

St. Vincent Cathedral, 
Chalon-sur-Saône 

GERGY
Als u stopt bij Gergy, loop dan naar de St. Germainkerk. Voor 
een kerk op relatief bescheiden platteland zijn de Gothische 
architectuur en ornamenten een echte traktatie. Een bezoekje 
op de kaasmakerij van Meix Lantin, waar heerlijke geitenkaas 
wordt verkocht, is de moeite waard. Bourgondië Jeep Discovery 
biedt een unieke ervaring: een vintage Jeep besturen door de 
wijngaarden van Beaune met een gids die u alles vertelt over de 
schoonheid van het landschap (+33 (0) 6 81 27 69 40). 
 
Restaurant: De Havana Stop, dicht bij de ligplaats.
Winkels: supermarkt, bakker, slager, café.

Aanbevolen restaurant: L’Émile Brochettes, op 10 minuten lopen van de haven van het eiland St-Laurent.
Markt: woensdagochtend - Stadhuisplein. Vrijdag en zondagmorgen - Place St-Vincent.
Winkels: alle winkels die een grote stad kan bieden.
Haven: water, elektriciteit, toiletten, douche, wifi, lokale producten.

Vintage Jeep Tours, Gergy

Chalon-sur-Saône 



LA TRUCHÈRE
De rivier de Seille is een paradijs voor natuurliefhebbers en La Truchère is de eerste stop.  
Het natuurgebied biedt een divers landschap met zandduinen, bos en moerassige vijvers en  
veel wandelpaden. 
 
Aanbevolen restaurant: L’Embarcadère, in de jachthaven.
Voorzieningen: Supermarkt, openluchtcafé aan het water - het is mogelijk om brood en croissants te 
bestellen voor de volgende dag.
Haven: water, elektriciteit.
Waterside services: Port: water, electricity.

BEAUNE
Waarom niet een uitje met de trein vanuit Chalon-sur-Saône 
of Chagny naar de mooie stad Beaune? Het is beroemd om 
zijn Hospice met zijn kleurrijke pannendak; een rondleiding 
onthult een fascinerende geschiedenis. Vertrek niet zonder een lokaal kaasje, mosterd en kruidenkoek rondom 
het charmante ‘Place Carnot’. Als u tijd heeft, ga dan de stad uit naar ‘Château de Pommard’ een van de 
belangrijkste wijngaarden van Côte de Beaune, voor  
een wijnproeverij.

Aanbevolen restaurant: Le Relais de Saulx - achter de Hospices de Beaune.
Voorzieningen: supermarkt, slagers, bakkerijen, cafés en restaurants.
Markt: zaterdagochtend bij Hospices de Beaune.

Hospices de Beaune

CHAGNY
Chagny is het ideale startpunt om de wijngaarden te bezoeken, 
van de prestigieuze ‘Grands Crus’ van ‘Côtes de Beaune ‘tot de 
sprankelende wijnen van de Bourgogne. We raden je het ‘Domaine de 
la Folie’ aan, 1,5 km ten zuiden van het kanaal (+33 (0) 3 85 87 18 59). 
Voor een beter zicht op het gebied, waarom niet per luchtballon door 
het landschap (Air Snail +33 (0) 3 85 87 12 30).

Aanbevolen restaurant: Maison Lameloise, 3 Michelin-sterren, in 
de hoofdstraat. Voor een goedkopere optie, probeer Pierre en Jean, 
verder op in de straat
Markt: zondagochtend.
Winkels: supermarkt, bakkerijen, slagerijen, cafés en restaurants.
Haven: water, elektriciteit.

TOURNUS 
Laat je meevoeren in de steile en pittoreske straten 
met huizen uit de 16e eeuw. Hogerop in de stad vindt 
u de abdij St-Philibert, een echt meesterwerk van de 
Romaanse kunst. Ontdek een unieke collectie over de 
fiets door de eeuwen heen in ‘La Musée du Vélo’. Het 
wijnhuis van ‘Vignerons de Mancey’ is een echte inwijding 
in en culturele reis rond verschillende Bourgondische 
beroemde wijnen en druivensoorten. U heeft de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een proeverij.
 
Aanbevolen restaurant: Le Greuze.
Winkels: alle winkels die een grote stad.
Markt: zaterdagochtend.
Haven: water en elektriciteit.

Tournus Fietsen museum

Tournus

Wine tasting at Domaine de la Folie



CUISERY 
Op weg naar Cuisery kunt u een stop maken bij Ratenelle, als je een wandeling wilt maken op de ‘Ferme du 
Champ Bressan’. Deze boerderij uit 1930 is in 80 jaar niet veranderd (5 km vanaf het aanmeren bij Romenay). 
Cuisery heeft een tiental boekwinkels en is een van de vier “Villages du Livre” in Frankrijk. Het Gutenberg 
Museum geeft uitleg over ouderwetse druktechnieken. Bewonder het uitzicht op de vallei van Bresse, vanaf de 
top van de heuvel. De molen ‘Biscuisery’, langs de rivier, nodigt uit te ontspannen met een kop thee.
 
Aanbevolen restaurant: 
Hostellerie Bressanne, 15 minuten
 te voet van de ligplaats.
Winkels: supermarkt, bakkerij, 
slagerij, cafés en restaurants.
Markt: dinsdagochtend.
Haven: water, elektriciteit, 
douches, wifi.

LOUHANS
Laatste etappe van de Seille: stop bij Louhans. De stad heeft een mooie kerk met geglazuurde dakpannen en het 
dorp wordt gekenmerkt door de winkels onder oude arcades. De markt op maandag is een must en de veemarkt 
op Place du Champ de Foire is tot ver buiten dit charmante stadje bekend. Proef de specialiteit van Louhans: de 
Corniottes, een soort kleine appelflapjes.

Aanbevolen restaurant: De Moulin de Bourgchâteau, 
aan de andere kant van de rivier.
Overdekte markt: maandagmorgen in het centrum.
Winkels: supermarkt, bakker, slager, 
cafés en restaurants.
Haven: water, elektriciteit, wifi.

Le Moulin de Bourgchateau Restaurant, Louhans

PONT-DE-VAUX 
Neem het 3,5 km lange kanaal dat je naar Pont-de-Vaux brengt. Het stadhuis herbergt een klein museum met
schilderijen van lokale schilders. Achter het kapiteinskantoor, ligt het ‘la Maison de l’Eau et de la Nature’ dat 
tentoonstellingen wijdt aan natuur en het milieu. Ga vissen met uw familie of vrienden op de vijver ten zuiden 
van de haven (visbewijs ‘à la journée’ te koop bij het VVV-kantoor).

Aanbevolen restaurant: The Grape, proef het beroemde gevogelte van Bresse.
Overdekte markt: woensdagochtend.
Winkels: alle winkels die een grote stad kan bieden.
Haven: water, elektriciteit, toiletten, douches, wasserette, wifi.

MÂCON
Mâcon is een van de oudste steden in Frankrijk en de 
hoofdstad van Zuid-Bourgondië. Na vele religieuze 
oorlogen zijn er niet veel overblijfselen van de oude stad. 
Een van de bezienswaardigheden is ‘La Maison de Bois’, 
gebouwd tussen 1490 en 1510, en het beroemdste huis 
van de stad. De houten gevel is versierd met beeldjes 
van apen en mannen. Slenter door de stad en u zult de 
St.Pierre-kerk zien met zijn twee elegante torens. Mis het 
Hôtel-Dieu niet, met een apotheek in originele inrichting 
en neem een duik in de wereld van apothekers van de 18e 
eeuw. En waarom niet gaan skiën bij de Nautical Ski Club 
(+33 (0) 6 80 75 19 35).

Aanbevolen restaurant: Le Café Français - Quai Lamartine
Markthal: maandag tot zaterdagochtend -  
Place aux Herbes.
Zaterdagmorgen - Esplanade Lamartine.
Winkels: alle winkels die een grote stad.
Haven: water, elektriciteit, toiletten, wifi.

BRANGES
Welkom in Branges, een rustige en vredige stad. Maak van de gelegenheid gebruik om langs de oevers van het 
kanaal te fietsen en het gebied te verkennen. U kunt genieten van een drankje op het terras van de dorpskroeg.
 
Winkels: supermarkt, bakkers, slagers, 300m van de basis Le Boat.
Haven: Basis van de boot.

Louhans 

Mâcon wijn

Mâcon

Boekenmarkt Cuisery



SAÔNE (SEURRE, 
ÉCUELLES, ORMES EN

DRACÉ SLUIS)

SAÔNE (ALLE 
ANDERE 

SLUIZEN)

CANAL DES 
VOSGES 

CANAL DU 
RHÔNE 

AU RHIN 

CANAL DE  
BOURGOGNE, CANAL DU  

CENTRE, SEILLE 

6u - 21u 9u - 19u 9u - 18u
8.30u - 12.30u

& 13.30u - 18.30u
9u - 18.30u

Op 1 mei zijn de sluizen dicht.
 Op 1 mei en 14 juli zijn de sluizen 

dicht (m.u.v. de rivier Seille waar de 
sluizen open zijn)

SLUIZEN
Op de rivier de Saône, van St. Jean-de-Losne naar Mâcon, zijn er elektrisch sluizen die worden beheerd door een 
sluiswachter. Op het Canal de Bourgogne zijn de sluizen handmatig en eveneens bediend door een sluiswachter. 
Op de rivier de Seille zijn de sluizen handmatig en bedient u ze zelf. De meeste andere sluizen in deze regio zijn 
elektrisch en door uzelf bediend; door een paal te draaien boven het water of door langs sensoren te gaan wordt de 
sluis geactiveerd. Hoe dan ook, het is altijd een goed idee om een bemanningslid aan wal te hebben staan die lijnen 
aanpakt en klaar staat om het sluizen in geval van nood te stoppen. Raadpleeg het Boot- en Navigatiehandboek 
aan boord voor meer informatie over het gebruik en het passeren van sluizen. 

OPENINGSTIJDEN

#loveleboat

U kunt ons vinden
 op Facebook 

Deel met ons
op Instagram

Kijk naar ons
op YouTube

Disclaimer: We hebben ernaar gestreefd om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze Gids correct is op het moment dat hij gedrukt werd. De openingstijden
en prijzen zijn echter onderhevig aan verandering. Attracties, restaurants, sluizen en zelfs trajecten op het kanaal kunnen sluiten zonder kennisgeving. Le Boat 
beveelt graag alle attracties en eetgelegenheden aan die in deze Gids vermeld zijn. Ze zijn echter niet het eigendom en worden niet uitgebaat door Le Boat 
en we kunnen daarom niet de kwaliteit van uw ervaring op een bepaald ogenblik garanderen. Als iets in deze gids niet correct is, horen wij dat graag van u via 
guides@leboat.com zodat we toekomstige edities kunnen aanpassen. 

AANMEREN 
Aanmeerplaatsen zijn er in overvloed en u bent vrij om aan te meren waar u veilige toegang tot de wal heeft, met 
behulp van aan boord aanwezige haringen. Uitzonderingen zijn: overal ten zuiden van Seurre aan de rivier de Saône 
(u wordt geadviseerd om aan te meren in havens / jachthavens of u loopt het risico aan de grond te lopen), als een 
bord dat aangeeft, als u in een bocht bent of als u minder dan 50m bent van een bouwwerk zoals een sluis of een 
brug bent. Maak u vast aan de drijvende pontons aan beide kanten van de sluizen aan (tenzij u voor de sluis wacht). 
Voor overnachtingsplaatsen raden we u  aan te meren in een stad of dorp, ongeacht de waterweg. De meeste 
plaatsen hebben meerpalen of ringen waar u uw boot vast kunt maken en meestal zijn ze gratis. Raadpleeg de 
waterwegenkaart voor de exacte locaties. U kunt ook aanmeren in een privéhaven voor een bedrag tussen  
€ 5 - € 20. Vaak zijn er watervulpunten en voorzieningen voor elektriciteit (niet beschikbaar op alle boten).

Eigendomsrechten fotomateriaal: Segway tours is Dijon © Côte-d’Or Tourisme R. Krebel | Place de la Libération, Dijon © Alain Doire – CRT Bourgogne) | 
Virée en Jeep © A. Doire - CRT Bourgogne | Ray sur Saone © CRT Franche Comté M. Joly | St-Jean-de-Losne © Côte-d’Or Tourisme R. Krebel | Osselle Caves 
© CRT Franche Comté J. Thiebaud  | Macon © Patrick Georget | St. AlbinTunnel  © CRT Franche Comté M. Joly | Dole © H. Bertand | Cuisery marché du livre © 
ADT 71 - L. Chocat | Auxonne vue du ciel_2 © Ville d’Auxonne | Port-sur-Saône - Par Portsursaone70 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=44471869 | St Étienne Church, Port-sur- Saône - By Espirat (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

WATER
U moet uw waterreservoir één of twee keer per week bijvullen.Watervulpunten vindt u in alle Le Boat bases op uw 
route. Ook kunt u in verschillende havens/marina’s bijvullen voor een bedrag tussen €2 en €5. 
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