SLAPEN LANGS DE GR5
www.deGR5telijf.nl
6. CUSTINES – LE DONON (VOGEZEN) OVERNACHTINGSADRESSEN
- adressen die horen bij topogids “GR5 Luxemburg - Lotharingen”
Nederlandstalig (bijna uitverkocht)
voor aanpassingen van de route kijk op: http://www.degr5telijf.nl/images/2012-03/update_gr5_noord-frankrijk.pdf
en in deze lijst.
- adressen die horen bij topogids “les GR de Lorraine”
voor aanpassingen van de route kijk in deze lijst.
Bij deze Franstalige uitgave horen de rode cijfers/woorden!
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laatste wijziging 
CUSTINES (98) (90)
hotel hotel “de l’Ile” *
2014
rue de Metz 48 54670 Custines tel. 0033 383493956
www.hotel-de-lile.com sabatini@wanadoo.fr
33 kamers, vanaf 1 p. € 41,50-62,50, 2 p. € 50-79,00 3 p. € 79,50-93,50, 4 p. € 92108,00 restaurant Sabatini ligt naast het hotel.
bij punt 98 linksaf, aan de D40, na 1,6 km
BLANZEY (99) (93)
B & B chambre d'hôtes “Les Fleurs Anglaises“
2014
Mme Véronique Verdelet rue du Chêne 34 54690 EULMONT
tel. 0033 3 83 22 97 29 mob.0033 6 19 38 97 26
www.lesfleursanglaises.fr 1 kamer; 1 p. € 63,00, 2 p. € 70,00 halfpension mogelijk
Er is geen restaurant in Eulmont. Maar er kan voor een maaltijd gezorgd worden.
In Blanzey bij punt 99 (punt 93) rechtsaf over de gestreepte lijn. Steeds rechtdoor. Na
de kerk kom je vanzelf op de rue de Chêne. 2,5 km van de route.
AMANCE (100) (95)
!!!
hotel in Laître-sous-Amance is gesloten, het bijbehorende restaurant is er nog wel.
B & B chambre d’hôtes “les Volets bleu” 3 aren
2014
Alain et Noëlle Dinguin Grand Rue 10 54280 Laneuvelotte tel. 0033 383204165
mob. 0033 681338131 www.voletsbleuslorraine.fr
adiaquin@yahoo.fr
4 kamers (1x1, 3x3), 1p. € 55,00, 2 p. € 70,00, 3 p. € 100,00
In Amance (bij punt 95) richting Laitre-sous-Amance, hier in de richting Laneuvelotte
verder lopen. Ruim 4 km van de route
B & B chambre d’hôtes “ferme du Montheu”
2016
Montheu 74770 Dommartin-sous-Amance tel. 0033 383311737
www.chambre-dhotes-ferme-du-montheu.com hgrandidier@wanadoo.fr
4 kamers, 11 p., 2 p. € 59,00, 3 p. € 74,00, 4 p. € 89,00
3,5 km van de GR5: in Amance (bij punt 95) rechtsaf, richting Laître-sous-Amance.
Daar rechtsaf over de D37. In Dommartin linksaf de D37 blijven volgen. direct na een
beek linksaf: Montheu.
BRIN-SUR-SEILLE (101) (98)
B & B chambre/table d’hôtes “Clos des Pommes” 3 aren
2015
rue du Baron Charles de Vincent 26 57170 Bioncourt tel. 0033 387054307
www.clos-des-pommes.com mprambourg@gmail.com
4 kamers, 1 p. € 53,00; 2 p. € 70,00; 3p. € 86,00 wifi
table d’hotes mogelijk bij reservering € 23,— p.p. (incl. drank en koffie, aanbevolen!)
1 km van GR5: tussen punt 101 (98) en 102 (100) D77 linksaf, na 800 m weer linksaf
SALONNES (105) (106)
B & B chambre d’hôtes Vincent Etienne 3 aren
2015
rue de Strassbourg 22 bis 57170 Château-Salins tel. 0033 387867901 of 0033
665193500 www.gitevincent.fr virginiefritz@orange.fr
2p. € 70,00 wifi
3 km van de GR5, zie beschrijving topogids naar camping (na punt 106 links
aanhouden en langs “220“ lopen, weg volgen tot D955), doorlopen tot D955, hier linksaf
en 250 m verder.
B & B Domaine de Lardoisière ***
2016
Allée de Tilleuils 7 bis
57170 Château-Salins via booking.com
1 p. € 68,00, 2 p. €80,00
3 km van de GR5, zie beschrijving topogids naar camping (na punt 106 links
aanhouden en langs “220“ lopen, ligt tussen “207”en “231),ligt tussen “207”en “231”.
hotel/ hotel-restaurant “le Floride “ *
2015
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rue de Strassbourg 17 57170 Château-Salins tel. 0033 387051139 E
12 kamers: 2 p. 50-55,00, wordt binnenkort een B & B, zelfde adres!
bij de kerk van Chateau-Salins: 4 km van de GR5, zie beschrijving topogids +hier boven
hotel hotel-restaurant “Au bon Accueil”
rue de la Verrerie 2 57170 Château-Salins tel. 0033 387051141
www.hotel-france-nord.eu
3 kamers, 1 p. vanaf € 40, 2 p. vanaf € 50,00
bij de kerk van Chateau-Salins: 4 km van de GR5, zie beschrijving topogids +hier boven
►►► camping “Aire de loisirs de Salines”
Δ Δ Δ rue de Tilleuls 57170 Chateau Salins mob. 0033678958666 reserveren noodzakelijk
de camping en de gîte zijn gesloten, maar met 1 of een paar tentjes kun je er nog
staan.
2,5 km van de GR5, zie beschrijving in topogids + hier boven
VIC-SUR-SEILLE (106) (108)
!!!
hotel-auberge Saint-Christophe is gesloten.
Δ Δ Δ camping “la Tuilerie” ***
open van 01-04 tot 31-10
base de Loisirs de la Tuilerie 57630 Vic-sur-Seille tel. 0033 387011900
www.camping-la-tuilerie.com info@camping-la-tuilerie.com D + GB zwembad,
snackbar, tafels en banken, eenvoudige winkel in het dorpscafé
1,2 km van de GR5: door het centrum naar de D38, hier linksaf na 300 m
BLANCHE-EGLISE (108) (112)
►►► gîte d’étape communal 2 aren
rue Principal 18 57260 Blanche Église
tel. 0033 387011097 (mairie) of beter: 0033 650480353 (Veronique Davrainville,
sleutelbeheerder, dav75211@orange.fr)
5 kamers 40 bedden, € 10,00 p.p. excl. lakens, handdoek en ontbijt
aan de GR5, in het dorp
B&B
chambre d’hôtes Chez Régine
rue de Kutno 11 57260 Dieuze tel. 0033 686145537
www.chezregine.fr 1 tweepersoonskamer met ontbijt € 58,00
in de buurt van « 233 »op de kaart
WEG DIEUZE – DONNELAY (D22) (109) (115)
B&B
chambre d’hôtes Broquard Jean-Luc et Dominique
rue Principale 16 57260 Lindre Basse tel. 387860210 of mob. 0033 631450707
www.chambreaulindre.fr
4 kamers, 2 p. vanaf € 64,00
Er is een restaurant in Lindre-Basse, gesloten op maandag en dinsdag.
Ca. 1 km vóór punt 110, in de bocht naar rechts, linksaf slaan over een weggetje. Wordt
verderop geasfalteerd. Je komt over een brug en in het centrum van Lindre-Basse. Ca.
2,5 km van de GR5. Streepjeslijn op de kaart vanaf punt 115.
TARQUIMPOL (110) (116)
►►► kasteelhoeve “Alteville” monsieur David Barthelemy
15.10-15.04 gesl.
57260 Tarquimpol tel. 0033 387054663 mob. 0033 672075605 GB
www.chateaudalteville.com alteville@chateau-france.com
3 kamers, 1 p. € 68,00, 2 p. € 91,00, 3 p. 114,00. Table d’hôtes mogelijk, € 31,00 p.p.
excl. drank, in overleg eenvoudige maaltijd mogelijk. Unieke gelegenheid. Geen
restaurant in de buurt
aan de GR5 (aangegeven op kaartje)
ASSENONCOURT (111) (118)
hotel chambre d’hôtes Bernadette et Hubert Viville 2 aren
La Foly 57260 Assenoncourt tel. 0033 387039302
2 kamers 4 p., met keuken, 1 p. € 40,00, 2 p. € 42,00 table d’hôte (€ 18,00 p.p.incl. dr.)
aan de GR5. Bij 118 linksaf, na 400 m.
FRIBOURG (112) (121)
Δ Δ Δ camping municipal
rue de l’Etang 30 57810 Rhodes tel. 0033 387039220 mob. 0033 670934092
2 óf 3 km na punt 112 linksaf naar het centrum van Rhodes, hier rechtdoor of rechtsaf.
Aan het meer; ruim 1 km van de GR5
open 1.03 – 1.11
Δ Δ Δ camping parc residentiel de loisirs
allee des Comtes de Rode 1 57810 Rhodes tel. 0033 387257166
www.rhodes-stock.com parc.residentiel@rhodes-stock.com
2 óf 3 km na punt 112 linksaf naar het centrum van Rhodes. In het dorp de D95 blijven
volgen en na het water naar rechts. Ca. 2 km van de GR5
FERME LES BACCATS (113) (123)
B & B chambre d’hôtes “le Domaine les Bachats” 3 aren D + E
le Domaine les Bachats 57810 Rhodes tel. 0033 387039203
www.domainelesbachats.com
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4 kamers, 12 p., 2 p.€ 75-90,00
aan de GR5: boerderij bij punt 113 (123)
GONDREXANGE (115) (127)
open 1.4 – 15.10
Δ Δ Δ camping du S.I. “les Mouettes” **
rue de Diane Capelle 4 57815 Gondrexange tel. 0033 387250601
www.otsi-gondrexange.com otsi.gondrexange@wanadoo.fr
redelijk grote gezinscamping aan een groot meer waarin je kunt zwemmen. restaurant
bij de camping, brood op de camping, levensmiddelen in het dorp
neem vóór “le Petit Etang” het voetpad linksaf/rechtdoor en volg de oever tot de
camping. Volgende dag doorlopen naar kanaalbrug (300m naar GR5).
LANDANGE (116) (129)
!!!
het winkeltje in Landange is gesloten.
►►► gîte d’étape “le Sâvé”
rue du Sâvé 14 57830 Landange tel 0033 387250715
www.gitedusave.com contact@gitedusave.com
18 bedden, 4 kamers, € 15,00 p.p. excl. lakens (€ 5,00), handdoeken en ontbijt, keuken
aanwezig. Geen winkel, wel in Gondrexange.
aan de GR5, vlakbij punt 116
SAINT-QUIRIN (121) (134)
hotel hostellerie “du Prieuré” **
rue du General de Gaulle 163 57560 Saint-Quirin tel. 0033 387086652
www.saint-quirin.com 8 kamers, 1 p. € 67,00, 2 p. € 80,00, 3 p. € 105,00
aan de GR5 in het centrum van het dorp
open 1.07 – 31.08
Δ Δ Δ camping municipal **
rue d’Alsace 57560 Saint-Quirin tel. 0033 387086034 (gemeentehuis) of 387086360
http://saint.quirin.free.fr/
Eenvoudige, rustige en ruim gelegen camping aan een meertje. Groot afdak met
banken voor slecht weer. In het dorp bakker, slager, levensmiddelen en restaurants.
aan de GR5, 600 m na het dorp.
B & B chambre d’hôtes “le Temps de Cerises”
rue de la Verrerie 57560 Saint-Querin tel. 0033 678157602
http://saint.quirin.free.fr/ paris.laetitia@sfr.fr
1 kamer, 1 p. € 50,00, 2p. € 60,00
Na punt 121 (134) hoofdweg naar links en naar rechts volgen. Dat is de rue de la
Verrerie. Ca. 400 m van de GR5
B & B chambre d’hôtes “le Jardin de Marie”
rue des Cerisiers 1 57560 Vasperviller tel. 0033 387086423 D + E
mob. 0033 387086423, table d’hôtes opgeven bij reservering
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-jardin-de-marie_vasperviller_22537.htm
3 kamers, 1 p. € 50,00, 2p. € 60,00
links afbuigen in St.-Quirin of vóór Abreschviller. Ligt op de kaart bij “337”, 3 of 2 km van
de GR5.
ABRESCHVILLER (122) (137)
camping open 15.04 – 15.10
Δ Δ Δ camping communal 'du Moulin' **
►►► gîte communal 3 aren
hele jaar open
Rue du Moulin 11 57560 Abreschviller tel. 0033 387037573(gite) of 0033 387037726 /
0033 676228932 (camping/off. de tour. ma t/m vr 10-12.00 u. en 14-16.00 u.)
www.abreschviller.fr abreschviller@wanadoo.fr D
gite met 17 kamers en 45 bedden, 2011: 2 p. kamer € 26,00, 3 p. kamer € 39,00, 4 p.
kamer € 60,00, excl. lakens, handdoeken en ontbijt, keuken.
aan de GR5
hotel hotel-restaurant “les Cigognes” **
rue Général Jordy 74 57560 Abreschviller tel. 0033 387037009
www.les-cigognes.eu lescigognes57@wanadoo.fr
25 kamers, 2 p. € 78-128,00, overdekt zwembad, sauna
aan de GR5 in het centrum
B & B chambre d’hôtes “ les Ecureuils“
rue de la Vallée des Loups 12 57560 Abreschviller tel. 0033 387037186
http://www.abreschviller.fr
1 kamer voor 1-4 p., 1 p. 45,00, 2 p. € 50,00, 3 p. € 65,00, 4 p. € 70,00, wifi
ook huisje te huur voor 4 pers. in het weekend.
Na punt 122 linksaf de rue des Roches en dan de tweede weg linksaf, is de weg waar
je moet zijn (volg wit/rood GR534)
hotel hotel-restaurant “l’Auberge du Bel Air”
route du Donon 279 57560 Abreschviller tel. 0033 387037644
www.auberge-bel-air.fr auberge-bel-air@wanadoo.fr
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7 k. voor 1-5 p., 1 p.€ 67,00, 2 p. € 87,00, 3 p. € 109,00, 4 p. € 131,00, 5 p. € 163,00
in Abreschviller niet rechtsaf naar de rue de Lettenbach, maar de D44 ca.2 km volgen
COL DU DONON (131) (na 146)

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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