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SLAPEN LANGS DE GR5                                               www.deGR5telijf.nl         
3.  TROIS-FRONTIÈRES  –  GILSDORF         OVERNACHTINGSADRESSEN 
 
- adressen die horen bij topogids “GR5 Wallonië en Groothertogdom Luxemburg”    Nederlandstalig (uitverkocht) 
- adressen die horen bij topogids “GR5 Wallonie et Grand-duché de Luxembourg”   Franstalig 
 
  km                                                                                                                                            laatste wijziging  

145,9 TROIS-FRONTIÈRES (47) 

151,1 TINTESMILLEN  (48) 

 Δ Δ Δ camping “Tintesmühle“ ****            open   01.04 – 30.09 

Maison 2  7958 Tintesmühle/Heinerscheid   tel. 00352 949026    
www.campingtintesmuehle.lu      camptint@pt.lu   
rustige, aan de Our gelegen camping, wasmachine/droger, geen kampwinkel en geen 
eetgelegenheid, wifi  
aan de GR5  

2016 

159,8 DASBOURG-PONT  (DASBURG-BRUG) (49) 

 hotel hotel-restaurant “Daytona”                                                                  open mrt t/m okt  

Hauptstrasse 3   D-54689 Dasburg (D)   tel. 0049 65501530   
mob. 0049 15117921778  D + NL 
www.daytonadasburg.com    contact@daytonadasburg.com  
 € 38,00 p. p., Duits hotel, vooral voor motorliefhebbers 
over de brug en rechtsaf (Duitsland!), daarna linksaf “An der Berg” tot bij de kerk van 
Dasburg (ca. 700 m van de GR5) 

2014  

 hotel gasthof “bei Jul” of “Thielen”                                           wo rustdag (geen maaltijden) 

Hauptstrasse 10 D-54689 Dasburg (D)   tel. 0049 6550736 
www.gasthaus-thielen.de     paul@gasthaus-thielen.de  
1 p. € 32,50 , 2 p. €  60,00, dagmenu 
over de brug en rechtsaf (Duitsland!), daarna linksaf “An der Berg” tot voorbij de kerk 
van Dasburg (ca. 800 m van de GR5) 

2014 

 Δ Δ Δ camping “Relles Mühle“ ***                                                                     hele jaar open 

Relles Muehle 1 54689 Dasburg (D)   tel. 0049 6550961384 
www.relles-muehle.de    info@relles-muehle.de  
gezinscamping, zwemmen in de Our, wasmachine/droogkast, restaurant,  
café met eigen bakkerij dichtbij de camping,       
Dit camping ligt in Duitsland: over de brug linksaf, 300 m van de GR5  

2014 
  

161,4   RODERHAUSEN (KERK)  (50) 

 Δ Δ Δ  camping “Vallée de l’Our“               open 01.04 – 15.10  

Haaptstrooss 3  9839 Rodershausen   tel. 00352 921698    
eenvoudige gezinscamping aan de Our met apart veld voor tentjes, kampvuur mogelijk, 
beperkte bevoorrading bij Dasburg-Pont, eetgelegenh. in het dorp (0,7 km) 
de camping ligt aan de GR5 en de N.10, net voor  punt 50 

2014  

 Δ Δ Δ 
►►► 

camping “Kohnenhof“  ****                                                                open 01.04 – 1.11   
trekkershutten op camping “Kohnenhof“                                        open 01.04 – 1.11   

Kounenhaff 1  9838 Obereisenbach   tel. 00352 929464    
www.campingkohnenhof.lu    kohnenhof@pt.lu     
2 trekkershutten voor 4 p., 2 p. € 38,00, lakenset € 8,00 p.p., zonder ontbijt  
3 trekkershutten plus voor 6 p., 2p. € 48,00 + lakenset € 8,00 p.p. zonder ontbijt 
restaurant met ontbijt en afhaalmaaltijden, caravans te huur, zwemmen in de Our, wifi 
voor punt 51, als je op de N.10 bent, deze naar links volgen tot camping,ca. 600 m) 

2016 

166,9 OBEREISENBACH  (52) 

  ? ? ? pension-motorhotel “Auberge de la Vieille Chapelle”                                         

dicht! nieuwe eigenaar op komst? 
  

168,0  UNTEREISENBACH  (53) 

 Δ Δ Δ 
►►► 

camping “Vieux Moulin“                                                                           hele jaar open 

caravans te huur voor 1 nacht 
Haaptstroos 3 9838 Untereisenbach   tel. 00352 921792   mob. 00352 691550078  NL 
www.campingvieuxmoulin.lu   info@campingvieuxmoulin.lu  
aanrader volgens GR5-loper, met café + snackbar, zwemmen in de Our 
aan de GR5 

2016 

 Δ Δ Δ camping “Vallée de l’Our“                                                                open 15.03 – 01.11 

Haaptstroos 5 9838 Untereisenbach   tel. 00352 921486  mob. 00352 26910463 
www.valleedelour.com   info@valleedelour.com  
camping pas geheel gerenoveerd, met bistro, wifi, ook een aanrader  
aan de GR5 

2016 
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173,6   BRUG VAN GEMÜND  (55)  

 Δ Δ Δ camping “du Barrage“                                                                        open 1.04 – 31.10  

rue Klangberg 12   9464 Stolzembourg   tel. 00352 834537    
www.campingdubarrage.lu   scr@pt.lu       
winkeltje, café/bistrot, wasmachine/droger, zwemmen in de Our   
bij punt 55 moet je de N.10 blijven volgen tot je na 1,5 km bij de camping komt.  Aan  
de overkant van de weg bij het beekje kun je de route weer oppakken 

2015  

178,2   STOLZEMBOURG  (56) 

 Δ Δ Δ camping “l’ancien Moulin” 

rue Principale 3  9463 Stolzembourg   tel. 00352 834034 
alleen langverblijfkampeerders, maar wel een paar plekken voor trekkers.  Naast de camping ligt een restaurant 
aan de GR5, bij punt 56 

2015 

187,5  JEUGDHERBERG VAN VIANDEN  (58) 

 
! ! ! In Vianden zijn veel overnachtingsmogelijkheden. Alleen een aantal goedkope en gunstig 

gelegen adressen zijn genoemd 

 

►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse                                            open 31.01 – 18.12  

rue du Chateau 3  9408 Vianden   tel. 00352 834177    
www.youthhostels.lu/vianden     vianden@youthhostels.lu    ook via www.booking.com 
66 bedden, 2 – 12 bedden per kamer, € 19,20 p.p., incl. lakens, niet leden € 3,00 extra 
de jeugdherberg ligt aan de route, vlakbij het kasteel 

2016 

 

hotel hotel-restaurant “Aal Veinen beim Hunn” **                      gesl. van 31.12 – 09.02 + di 

Grand-rue 114  9411 Vianden   tel. 00352 834368   GB + D + NL  
www.beimhunn.lu    info@beimhunn.lu  
9 kamers, 1 p. €  70,00, 2 p. € 100,00     
na punt 58 is de dalende asfaltweg de Grand-Rue     

2016 

 

hotel hotel-restaurant “Auberge du Chateau”                             gesl. van half dec. tot april 

Grand-rue 74 – 80  9401 Vianden   tel. 00352 834574    
www.auberge-du-chateau.lu    chateau@pt.lu  
42 kamers, 1 p. € 55-65,00,  2 p. € 85-95,00, wifi  
na punt 58 is de dalende asfaltweg de Grand-Rue 

2014 

 

hotel hotel-restaurant “Heintz” ***                                                       gesl. van 2.10 – 28.04 

Grand-rue 55  9410 Vianden   tel. 00352 834559    
www.hotel-heintz.lu    hoheintz@pt.lu  
30 kamers, 1p. € 55-85,00, 2 p. € 65-100,00, wifi   
na punt 58 is de dalende asfaltweg de Grand-Rue 

2016 

 

hotel hotel-restaurant “Auberge de l’Our“ 

rue de la Gare 35  9420 Vianden   tel. 00352 834675    
www.aubergevianden.lu    info@aubergevianden.lu  
9 kamers, 1 p. € 50-80,00, 2 p. € 79-140,00, 3 p. € 115-175,00 
op 1 km van de GR5: na punt 58 via de Grande-Rue brug oversteken en naar rechts 

2014 

189,8 LEEMKAUL  (59) 

 

hotel hotel-brasserie “Nagel“  ***                                              

route de Bettel 2  9415 Vianden   tel. 00352 834505   GB + D + NL   
www.hotelnagel.lu    hotelnagel@pt.lu    
18 kamers, 1 p. €  60,00;  2 p. € 79,00, 3 p. €109,00 
de GR5 komt bij punt 59 uit bij  het hotel 

2016 

 

Δ Δ Δ camping “op dem Deich”                                                                    open 1.04 – 15.10 

Rue Neugarten  9401 Vianden   tel. 00352 834375   
www.camping.lu/nl/campings/op-dem-deich-vianden  
campingopdemdeich@vianden-info.lu  
aan de Our, wasmachine/droger, wifi 
bij punt 59 linksaf, over de brug en direct daarna weer linksaf (ca. 1 km) 

2016 

 

Δ Δ Δ camping “du Moulin“                                                                             open 1.5 – 01.09 

Route de Bettel   9401 Vianden   tel. 00352 834501   
kampwinkel, bistro, wasmachine/droger, internet, wifi 
www.campingdumoulin-vianden.lu   campingdumoulin@vianden-info.lu   
de GR5 komt bij punt 59 uit bij de camping (linker camping). 

2016 

 

Δ Δ Δ camping “de l’Our“                   open 24.3 - 25.10 

route de Bettel 3  9415 Vianden   tel. 00352 834505                                         
www.camping-our-vianden.lu    campingour@pt.lu  
café/restaurant, winkeltje, wasmachine/droger 
de GR5 komt bij punt 59 uit bij de camping (rechter camping). 

2015 

 

hotel hotel Ourtalerhof   

Ourtalstraasse 27  54675 Roth an der Our   tel. 0049 6566218 
www.ourtaler-hof.de      info@ourtaler-hof.de   
1 p. € 30-35,00, 2 p. € 57-65,00 

2016 
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vóór je bij punt 60 komt de N10 blijven volgen en via de brug over de Our Duitsland 
inlopen. Je loopt zo tegen het hotel aan 

201,5  BLEESBRÉCK  (63) 

 

Δ Δ Δ 
►►► 

camping “Bleesbruck” ****                                                             open 01.04 – 15.10 
trekkershutten op camping “Bleesbruck” ****                                 open 01.04 – 15.10 

Bleesbruck 1  9359 Bleesbruck / Diekirch   tel. 00352 803134    NL 
www.camping-bleesbruck.lu    info@camping-bleesbruck.lu    
2 trekkershutten,  max. 2 x 4 pers. 2p. € 45,00 + € 10,00 per extra pers. + € 10,00 
schoonmaak 
gezinscamping met campingwinkel, een afgescheiden deel van de camping is voor 
naturisten, bar, restaurant, wasmachine/droger, wifi  
direct na punt 63, aan de GR5  

2016  

 

Δ Δ Δ  
 

camping “op der Sauer”                                                                 open 01.01 – 31.12 

route de Gilsdorf  9201 Diekirch   tel. 00352 808590  NL    
www.campsauer.lu    info@campsauer.lu  
Grandcafé met bar, hapjes en maaltijden, wifi 
centrum van Diekirch op 1 km met restaurants, winkels, e.d.,  
direct na de brug (punt 64) rechtsaf over voetpad tot de eerste camping aan de 
linkerkant (ca 1 km van de GR5)  

2016 

 

Δ Δ Δ camping “de la Sûre“ ***                                                                open ca. 01.04 – 1.10 

route de Gilsdorf  9234 Diekirch   tel. 00352 809425      
http://camping.diekirch.lu     tourisme@diekirch.lu  
centrum van Diekirch op 0,5 km met restaurants, winkels, e.d., wifi 
direct na de brug (punt 64) rechtsaf over voetpad tot de tweede camping aan de 
linkerkant (ca 1,5 km van de GR5)  

2016 

 

hotel hotel-restaurant “au bon Acceuil”                           gesl. half juli – half aug. en op do. 

avenue de la Gare 77  9233 Diekirch   tel. 00352 803476     
9 kamers,  € 60,00-70,00 per kamer    
direct na de brug (punt 64) rechtsaf  over voetpad, in het centrum weer over de Sûre 
en linksaf, (ca 2 km van de GR5, bij het treinstation)  

2015 

 

hotel hotel-restaurant “de la Gare”  ***                                         gesl. di. en zon- en feestd. 

avenue de la Gare 73  9233 Diekirch   tel. 00352 803305     
restgare@pt.lu  
5 kamers, 1 p. € 48,00,  2 p. € 82,00   
direct na de brug (punt 64) rechtsaf  over voetpad, in het centrum weer over de Sûre en 
linksaf. ca 2 km van de GR5, bij het treinstation 

2014 

 

hotel hotel-restaurant “Beau Séjour”  *** 

rue Esplanade 12  9227 Diekirch   tel. 00352 26804715 
www.hotel-beausejour.lu     bsejour@pt.lu  
14 kamers, waarvan 2 voor 4 p. 1 p. € 70-80,00,  2 p. € 80-90,00,  wifi   
direct na de brug (punt 64) rechtsaf  over voetpad, in het centrum weer over de Sûre  
en linksaf, rechtsaf de Grand-Rue in, einde weg linksaf (ca 2 km van de GR5)  

2015 

 

hotel hotel-restaurant “Galaxy”  ***                                                                      gesl. op ma. 

avenue de la Gare 2-4  9233 Diekirch   tel. 00352 8036360                                            
5 kamers,  2 p. € 52-81,00 3 p. € 91,00, 4 p. € 101,00    
direct na de brug (punt 64) rechtsaf  over voetpad, in het centrum weer over  de Sûre en linksaf, (ca 2 km van  de GR5, bij het treinstation) www.rittersprung.be   info@rittersprung.be 
16 kamers, 2 p. € 93,00  

2014 

145,9 BRUG VAN GILSDORF (GR57)   (64) 

   
  Stichting “de GR5 te lijf” is niet verantwoordelijk voor verkeerde of ontbrekende gegevens 
     Wij zijn blij als jullie nieuwe gegevens of gegevens die niet meer kloppen door willen geven aan Luc Mol: info@deGR5telijf.nl 
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