
PERSBERICHT  

  
Een nieuw toeristisch circuit in Lorraine, tussen erfgoed en natuur, voor het hele gezin: 

de lus van de Moezel 

  

VAKANTIEBEURS 2017 BRUSSEL 02-05 februari 2017 

STAND CRT LORRAINE "Toerisme in Lorraine" 

  
 

In het hartje van Lorraine, tussen Toul en Nancy, tekent de Moezel een blauwe boog 

door het lotharingse landschap van heuvels, wijngaarden en bossen, dit is de LUS 

VAN DE MOEZEL *. 

Deze 95 kilometer lange tocht leidt u door stad en platteland, van ontdekking naar 

verrassing in het zuiden van de Meurthe-et-Moselle en belichaamt zo een nieuwe 

manier om van toerisme te genieten. 
 

Drie partners in Lorraine, 
- La Maison du tourisme en pays Terres de Lorraine,  
- Nancy Tourisme et Evènements (VVV van de Métropole Grand Nancy) 
- Le point d'accueil touristique du bassin de Pompey,  

zorgen voor de gezamenlijke ontwikkeling van het toerisme en de bevordering van 

een toeristisch fietscircuit, vlak en dus geschikt voor alle niveaus en alle leeftijden, 

maar opmerkelijk gevarieerd, een combinatie van natuur en erfgoed voor het hele 

gezin, met inbegrip van kinderen vanaf 8/10 jaar. 

  

Dit circuit kan nog uitgebreid worden met drie thematische routes: 
De Art Nouveau route 

De toeristische route door het wijngebied van de Côtes de Toul 

Het sporenpad, een wandeling in de voetsporen van degenen die in 

de staalindustrie werkten 

  
De ontwerpers verwachten u op de stand CRT LORRAINE - 4404 om dit circuit te 

presenteren. 'LA BOUCLE DE LA MOSELLE' (De Lus van de Moezel) zal een breed 

publiek verleiden! 

  

* De Lus van de Moezel is de naam die gegeven is aan het deel van de rivier dat de 

stad Nancy in het Westen omringt. In het Oosten, waar de Moezel en Meurthe elkaar 

benaderen, werd aan het einde van de 19e eeuw, door het graven van een 

verbindingskanaal, de lus gesloten. 
  
  
  
Florence Dossmann 
LD. +33 (0)3 83 35 90 03 
NANCY TOURISME ET ÉVÈNEMENTS  
OFFICE DE TOURISME  - www.nancy-tourisme.fr -  www.nancy-tourisme.info 
  
Aline ZANDER 
LD. +33 (0)3.83.25.14.85 
Maison du tourisme en pays terres de Lorraine    
www.lepredenancy.fr -  www.facebook.com/lepredenancy  

http://www.nancy-tourisme.fr/
http://www.nancy-tourisme.info/
http://www.lepredenancy.fr/
http://www.facebook.com/lepredenancy


 

 
  
  

Hélène ATTENONT-VALENTIN   LD.+33 (0)3 83 49 81 76  
www.bassinpompey.fr    et http://tourisme.bassinpompey.fr 

 

http://www.bassinpompey.fr/
http://tourisme.bassinpompey.fr/

