Francie, Alsasko – Lotrinsko
Hausbót Penichette 1180 FB „Harschkirche“

Plavba 7 dní, 3. – 10. 5. 2014 pod moravskou vlajkou

Nalodění v Hesse
Konec plavby v Lutzelbourgu
Délka trasy 240 km, proplutí 55 zdymadel
Cestu jsme nastoupili již 2. května a přespali ve Štrasburku. Z důvodu opravy výtahu v Arzviller jsme
se nalodili v Hesse. No a poté jme si užívali vlastní plavbu po kanálu, po řece, po mostech nad silnicí
nebo řekou, zdymadel, zvedacích mostů, tunelů, lodního výtahu, …... no prostě všeho. Našim cílem
bylo objet Nancy, ale to nám nebylo s ohledem na krátkou dobu plavby doporučeno a tak jsme zvolili
trasu Hesse, Nancy, Toul a pak zpět až do Lutzelbourgu. Počasí bylo slunečné, deštivé a dokonce i
první noc mrzlo. Nicméně si pamatuji pouze slunečné dny, které výrazně převažovaly. Rád bych také
zmínil několik míst, které se nám zdály být mimořádně zajímavé.

•

Encl. 2 Réchicourt – zajímavě řešené zdymadlo s 16ti metrovým rozdílem hladin. Pan
zdymadlář s vizáží hipíka nás nechal prohlédnout i velín a předal nám dálkový ovladač
k dalším zdymadlům.

•

Nancy – úžasné centrum města s atmosférou - večerní nasvícené náměstí nás uchvátilo.

•

Řeka La Moselle – byl to obrovský zážitek, plout po veliké řece a proplouvat obrovskými
zdymadly spolu s velikými říčními loděmi.

•

Toul – historické město s překrásnou katedrálou, kde jsme měli štěstí si poslechnout část
zkoušky na varhanní koncert.

•

Tunely de Niderviller a d´Arzviller – veliký zážitek pro celou posádku, ale hlavně pro
kormidelníka.

•

Lodní výtah d´Arzviller – to je prostě technický skvost včetně přívodního kanálu a vůbec okolí
a prostředí podtrhlo nezapomenutelný zážitek

•

Lutzelbourg – ten se nám také líbil. Městečko v překrásném údolí s hradem na skále a
vynikající restaurací s příjemným kuchařem, který měl hlavní podíl na našem závěrečném
gurmánském zážitku.

Celkově hodnotíme naši první expedici po kanálech jako trochu jinou, ale úžasnou dovolenou a zcela
jistě si ji někdy na jiné destinaci rádi zopakujeme.

