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Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite Canal du Midi-pyörämatkasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal du Midi  
Epäilemättä kaunein kanava Euroopassa. Pierre Paul Riquet rakennutti sitä vuosina 1667 – 1681 

tarkoituksena yhdistää Välimeri ja Atlantti. Tästä ideasta olivat haaveilleet jo muinaiset roomalaiset. 

Toteutuessaan Canal du Midi oli huomattava teknologinen saavutus. Nykyään tätä kaunista 260 km 

pitkää jokea reunustaa molemmin puolin yli satatuhatta yli satavuotista puuta. Nähtävyytenä pidetään 

myös Canal du Midin 64 sulkuporttia. Kanava on vuodesta 1996 lähtien kuulunut Unescon 

maailmanperintöluetteloon. 

 

Omatoiminen pyöräretki Canal du Midi  
Montpellier – Carcassonne; 7 päivää – 6 yötä, noin 235 km 

Saapumispäivä on sunnuntai, lisämaksusta myös muu päivä mahdollista. Päivämatkat ovat noin 45–55 

km. Pyörät ovat 21- vaihteiset missä satulalaukku, korjaussetti. Lisämaksusta sähköpyörä.  

Saatavana GPS-kartat ladattavaksi puhelimeen. 

Majoitukset pienissä charmikkaissa hotelleissa (3* ja 4*), 2h huoneessa oma kph ja wc.  

Reitin aikana poljet läpi vanhojen keskiaikaisten kaupunkien kuten Carcassonnen, merisatama Sèten ja 

Agden, joka on tunnettu upeasta romanesque-tyylisestä katedraalistaan. Alueella on myös lukuisia 

pieniä ihania tyypillisiä eteläranskalaisia kyliä. Reitti on melko tasainen maastoltaan, ei suuria 

nousuja. Maastopohja saattaa olla osittain kivenmukuraa tai hiekkaa.  
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Reittiohjelma: 
1. päivä: Montpellier 

Saapuminen Montpellieriin. Hotelli antaa teille pyörät ja reittikartat. Tutustumista kaupunkiin ja 

majoittuminen hotelliin. 

 

2. päivä: Montpellier – Sète ~ 45 km 

Aamulla klo 9h30 teillä on tapaaminen pyöräreittituottajan kanssa. Tuottaja tarkistaa pyörät ja antaa 

teille ohjeet pyöräilyyn. Päivän aikana pyöräilette Montpellieristä Lez-jokea pitkin Välimerelle. Matka 

jatkuu Rhône-Sète kanaalia pitkin Sèteen missä majoittuminen ja illallinen. 

 

3. päivä: Sète – Bèziers ~ 60 km. Rantatietä pitkin Agdeen, missä voit vierailla vanhassa kaupungissa 

ja katedraalissa. Matka jatkuu vanhaan Cap d’Agden kaupunkiin kautta Bezièrs’hen missä 

majoittuminen ja illallinen. 

 

4. päivä: Bèziers – Narbonne ~ 45 km 

Béziers’stä lähdettyänne ylitätte sillan Orb-joen yli, ja saavutte Fonséranes’n sulkuportit. Niitä oli 

alkujaan yhdeksän, joista 7 toimii. Matka jatkuu viinipeltojen ja goottikirkkojen ohitse kohti 

Narbonnea, missä majoittuminen ja illallinen. 

 

5. päivä: Narbonne – Homps/Olonzac ~ 40/45 km 

Aamupäivällä tutustuminen Narbonnen vanhaan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Tie jatkuu kohti 

Hompsin kylää pitkin Canal de la Robine’tä ja Canal du Midi’tä. Majoittuminen Hompsissa tai 

olonzacissa. Illallinen Hompsissa tai Olonzacissa.. 

 

6 .päivä: Homps/Olonzac – Carcassone ~ 40/35 km 

n.40 km ajon päässä siintää Carcassonnen historiallinen ja kiehtova kaupunki, missä ehdottomasti 

tutustumisen arvoinen on keskiajalta säilynyt muurien ympäröimä kaupunki. Täällä on Euroopan 

suurin linnoitus. Majoittuminen ja illallinen Carcassonnessa. 

 

7. päivä: Carcassonne  

Pyörämatka päättyy aamiaisen jälkeen. Pyörän jättö hotellille.  

Paluu Montpellieriin omatoimisesti junalla tai tuottajan kyydillä (lisämaksusta). 

 

Mahdollisuus pidentää reittä Toulouseen (+ 3 yötä). 

 

 

Matkan kokonaishinta Montpellier – Carcassonne, 7 päivää / 6 yötä alk. 1275 € / hlö  

+ palvelumaksumme 55 € / hlö 
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Hinta sisältää: 

• 6 yötä puolihoidolla (aamiaiset ja illalliset) hotelleissa 2hh 

• Turvaliivin 

• Pyörävuokran, 21-vaihteinen. 

• Tavaroiden kuljetuksen hotellien välissä pyöräilyn aikana 

• Tietopaketit kohteista + kartat reitille sekä ohjeita matkalle 

• Paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa 

• Pyörän takaisinkuljetus Carcassonne – Montpellier 

 

 

Hinta ei sisällä: 

• Kypärää 

• Lounaita 

• Ruokajuomia 

• Paikallisia turistiveroja majoituksissa n.2,00 € /hlö /yö. Maksetaan paikan päällä vastaanottoon. 

• Mahdollisia omatoimisia museovierailuja tms. 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Kuljetuksia paikan päälle ja takaisin 

• Pamplemoussen palvelumaksua 55 € / hlö  
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