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Carentan-les-Marais / Grandcamp-Maisy
La Vélomaritime / EuroVelo 4
De Vélomaritime verlaat Carentan via een bijzondere
kanaalbrug. Bij dit kunstige bouwwerk gaan boten en
wandelaars over de autoweg heen! De fietsroute leidt je om de
Baai van Les Veys heen. In dit mondingsgebied komen maar
liefst 4 rivieren bijeen, wat het tot een ideaal toevluchtsoord
maakt voor vogels en zeehonden, die hier de nodige rust en
voedsel vinden. Rij verder naar Isigny-sur-Mer, de stad die
bekend staat om zijn boter, room en kaas met dezelfde naam.
Na een laatste wandelingetje door het moerasgebied bij de
rivier Aure is het tijd om bij Grandcamp-Maisy terug te keren
naar de kust.

De route
Départ

Arrivée

Carentan-les-Marais

Grandcamp-Maisy

Durée

Distance

1 h 58 min

29,67 Km

Niveau

Thématique

Ik ben beginner / met het
gezin

Door kustgebieden

De Manche-kant:
De route koopt circa 2 km langs het kanaal, dat de jachthaven
met de zee verbindt. Steek de kanaalbrug over en bewonder
deze bijzondere bouwconstructie, waarbij de waterweg over de
autoweg heen gaat. Na de passage over de Taute-rivier rij je
verder over kleine weggetjes die kriskras door het boerenland
lopen en uitzicht bieden op de Baai van Les Veys. Bij het
buurtschap La Blanche rij je zo'n 400 m over de
departementale weg 613, de oude RN 13, voor de brug Pont
du Veys. Deze hele route is goed te doen voor alle niveaus.
De Calvados-kant:
Neem de RD613 alvorens af te buigen naar een Voie Verte in
aanleg. De route vervolgt zijn weg over kleine departementale
wegen met mooi uitzicht op de Baai van Les Veys en brengt je
in alle rust naar Grandcamp. Deze hele route is vrij
gemakkelijk en is er slechts een klein hoogteverschil. De
bewegwijzering is gepland voor juni 2021, tot die tijd is het aan
te raden de GPX-track te downloaden
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