
Welke wandelgidsen heb je nodig? 

Voor het hele Alpentraject heb je 4 boekjes nodig: 

Deel 1 Réf. 504 7e editie, mei 2013  
Du Léman à la Vanoise 
ISBN-nummer 978-2-7514-0623-2  
  
Bevat:  
GR5 Thonon-les Bains (Meer van Genève) – Landry 
GR5 St.-Gingolph (Meer van Genève) – Landry  
  
 
 

Bestel de Nederlandse vertaling van de routebeschrijvingen van de GR5 uit dit boekje  
De Nederlandse vertaling hoort samen met bovengenoemd GR5-boekje gebruikt te worden. 
De kopieën kunnen gemakkelijk in het boekje worden tussengevoegd, bovenop de Franse tekst.  
Ook worden voorbeelden gegeven hoe je je route en heen- en terugreis kunt plannen en indelen.  
Door een e-mail te sturen met naam en adres naar info@deGR5telijf.nl en € 10,50 over te maken op  
NL69 INGB 0004 8680 81 van de Stichting “de GR5 te lijf” te Belfeld krijg je de kopieën thuisgestuurd. 
 

 
Deel 2 Réf. 530 12de editie, juni 2014  
La Vanoise Parc, National de la Vanoise  
 
Bevat:  
GR5 Bellentre / Landry – Modane  
GR5/GR55 idem via Pralognan  
GR5/GR5E idem via Lanslebourg  

 
Bestel de Nederlandse vertaling van de routebeschrijving van de GR5, GR55 en GR5E uit dit 
boekje  
De Nederlandse vertaling hoort samen met bovengenoemd GR5-boekje gebruikt te worden.  
De kopieën kunnen gemakkelijk in het boekje worden tussengevoegd, bovenop de Franse tekst. Ook 
worden voorbeelden gegeven hoe je je route en heen- en terugreis kunt plannen en indelen.  
Door een e-mail te sturen met naam en adres naar info@deGR5telijf.nl en € 10,00 over te maken op : 
IBAN: NL69 INGB 0004 8680 81 van de Stichting “de GR5 te lijf” te Belfeld krijg je de kopieën 
thuisgestuurd.  

 
 
Deel 3 Réf. 531 5de editie, maart 2012  
La Traversée des Alpes de la Maurienne à l'Ubaye  

Bevat:  
GR5 Modane – Larche (127 km)  
In dit deeltje is ook de GR 56 (Tour de l’Ubaye) beschreven, een meerdaagse 
wandeling vanaf Larche en rond Barcelonnette 

 



Bestel de Nederlandse vertaling van de routebeschrijving van de GR5 uit dit boekje 
De Nederlandse vertaling hoort samen met bovengenoemd GR5-boekje gebruikt te worden.  
Een aantal recente wijzigingen zijn in de tekst doorgevoerd. De kopieën kunnen gemakkelijk in het 
boekje worden tussengevoegd, bovenop de Franse tekst. Ook wordt aangegeven waar je actuele 
overnachtingsadressen kunt vinden en hoe je je route en heen- en terugreis kunt plannen en indelen.  
Door een e-mail te sturen met naam en adres naar info@deGR5telijf.nl en € 6,50 over te maken op : 
IBAN: NL69 INGB 0004 8680 81 van de Stichting “de GR5 te lijf” te Belfeld krijg je de kopieën 
thuisgestuurd.  

 
  
Deel 4 Réf. 507 16de editie, maart 2015  
Le Mercantour  
ISBN-nummer 978-2-7514-0757-4 
 
Bevat: 
GR5 Larche – Saint-Dalmas-Valdeblore – Nice (153 km)  
GR52 Saint-Dalmas-Valdeblore – Menton (alleen indien besteld) 
  
 

 
Bestel de Nederlandse vertaling van de routebeschrijving van de GR5 of de combinatie GR5/GR52 uit 
dit boekje. De Nederlandse vertaling hoort samen met bovengenoemd GR5-boekje gebruikt te 
worden. Een aantal recente wijzigingen zijn in de tekst doorgevoerd. De kopieën kunnen gemakkelijk 
in het boekje worden tussengevoegd, bovenop de Franse tekst. Ook wordt aangegeven waar je 
actuele overnachtingsadressen kunt vinden en hoe je je route en heen- en terugreis kunt plannen en 
indelen. Door een e-mail te sturen met naam en adres naar info@deGR5telijf.nl en € 9,50 (€ 11,50 
voor België) over te maken naar IBAN: NL69 INGB 0004 8680 81 van de Stichting “de GR5 te lijf” te 
Belfeld krijg je de kopieën van de GR5 thuisgestuurd.  
Wil je ook de vertaling van de GR52 (Menton), maak dan € 11,50 (€ 13,50 voor België) over. 

 


