SLAPEN LANGS DE GR5
4. GILSDORF – RUMELANGE

www.deGR5telijf.nl
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/traject_wijziging_gr5e2twluxemburg_5164.pdf én in deze lijst.
- adressen die horen bij topogids “GR5 Wallonie et Grand-duché de Luxembourg”
Bij deze Franstalige uitgave horen de rode cijfers/tekst!
Wijzigingen voode Nederlandstalige gids zijn in de Franstalige gids al verwerkt.
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laatste wijziging 
GILSDORF (1) (64)
B & B chambre d’hôtes familie Weber 2 aren
rue Principale 63 9370 Gilsdorf tel. 00352 803254
4 kamers, 1 p. € 28,00, 2 p. € 44,00
restaurant in het dorp
dicht bij de route: na kerk linksaf is de Rue Principale
KEIWELSBACH (3) (65)
open 15.03 – 1.11
Δ Δ Δ camping “Neumühle” ****
Reisdorfer strasse 27 9366 Ermsdorf tel. 00352 879391 NL
www.camping-neumuhle.lu info@camping-neumuhle.lu
gezinscamping met zwembad, bar, snacks SVR-camping, wifi
►►► trekkershutten op de camping
2 trekkershutten, max. 2 x 4 p., 2 p. € 30-40,00, 3 p. € 35-45,00, 4 p. € 40-50,00, excl.
ontbijt
1 km na punt 3 (65) op asfaltweg rechtsaf (GR5 gaat hier naar links). Aan het einde van
deze asfaltweg (na 1 km) vindt je de camping
BEAUFORT (6) (68)
►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse
hele jaar open
route de Dillingen 55 6315 Beaufort tel. 00352 262766300
www.youthhostels.lu/beaufort beaufort@youthhostels.lu
62 bedden, 2 - 5 bedden per kamer, vanaf € 21,20 p.p., incl. bedlinnen, excl.
handdoeken, niet-leden € 3,00 extra
ste
bij punt 6 (vóór punt 68) het dorp inlopen, in de Grand-rue rechtsaf. Dan de 1 weg
linksaf, dit is de route de Dillingen. ca. 1 km van de GR5
hele jaar open
hotel auberge “Rustique” ***
rue du Château 55 6313 Beaufort tel. 00352 836086 NL
www.aubergerustique.lu info@aubergerustique.lu
wifi, restaurant aanwezig
8 kamers, 1 p. € 55,00, 2 p. € 80,00
aan de GR5, vlak bij het kasteel
hele jaar open
Δ Δ Δ camping “Plage” ****
Grand-Rue 87 6310 Beaufort tel. 00352 836099300
www.campingplage.lu camplage@pt.lu
zwembad, wifi
►►► trekkershutten op camping “Plage”
hele jaar open
3 trekkershutten Plus voor max.5 p., 2 p. € 45-60,00 + € 4,00 per extra pers.
+ reinigingskosten € 15,00, zwembad, wifi
net vóór punt 6 (vóór punt 68) op asfaltweg linksaf. Na een bocht in de weg weer
linksaf. 200 m verder ben je bij de camping (aan de linkerkant)
open 1.4 – 31.10
Δ Δ Δ camping “Um Bierg”
Grand-rue 111 6310 Beaufort tel. 00352 836070
www.camping.lu/nl/campings/um-bierg-beaufort umbierg@internet.lu
5 trekkersplaatsen
net vóór punt 6 (vóór punt 68) op asfaltweg linksaf. Na een bocht in de weg weer
linksaf. 300 m verder ben je bij de camping (aan de rechterkant)
open 15.4 – 1.10
Δ Δ Δ camping “Beau site”
Route d’Eppeldorf 3 6312 Beaufort tel. 00352 836823
beausite@pt.lu
8 trekkersplaatsen
net vóór punt 6 (vóór punt 68) op asfaltweg linksaf. Na een bocht in de weg weer
linksaf. 400 m verder linksaf en dan ben je bij de camping
GRUNDHOF (7) (69)
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camping “Zelig”
open 1.3 – 31.10
2014
route de Beaufort 6360 Grundhof tel. 00352 869188
20 trekkersplaatsen, bij een friture
aan de GR5, net voor punt 7 (na punt 69 asfaltweg even blijven volgen)
BERDORF (9) (71)
open van half apr. tot half nov.
hotel hotel-restaurant “Scharff” ***
2014
route de Consdorf 1 6551 Berdorf tel. 00352 790220
www.hotel-scharff.lu hscharff@pt.lu
21 kamers, 1 p. € 65-78,00; 2 p. € 80-95,00
bij punt 9 (71) aan de GR5
open van apr. tot half nov.
hotel hotel-restaurant “Kinnen”
2015
route d’Echternach 2 6550 Berdorf tel. 00352 790183
www.hotelkinnen.lu hotelkinnen@pt.lu
25 kamers, 1 p. € 68,00; 2 p. € 98-108,00
bij punt 9 (71) linksaf en direct op de hoek
►►► café-restaurant “Lenert”
gesl. half dec. tot half jan. en op wo.
2014
rue d’Echternach 55 6550 Berdorf tel. 00352 790811
4 kamers, 1 p. € 35,00, 2 p. € 50,00
bij punt 9 (71) linksaf de grote weg enkele honderden meters volgen
open van apr. tot half nov.
hotel hotel-restaurant “Pérékop” ***
2014
rue d’Echternach 89 6550 Berdorf tel. 00352 799329
www.hotel-perekop.com perekop@pt.lu
22 kamers, 2 p. € 80-98,00, wifi
bij punt 9 (71) linksaf de grote weg ca. 1 km volgen
Δ Δ Δ camping caravaning park “Martbusch” ***
hele jaar open
2016
Beim Martbusch 3 6552 Berdorf tel. 00352 790545
www.camping-martbusch.eu camping.martbusch@pt.lu
►►► houten hut “POD” met veldbedje/slaapmat en elektriciteit, kookplaat, 1 of 2 p. € 33,00,
3 of 4 p. € 43,00, excl. ontbijt. Ook luxere uitvoeringen te huur
snackbar, wifi, wasmachines en drogers
vóór punt 9 (71) linksaf An der Ruetsbech, daarna links aanhouden, ca. 1 km van de
GR5
Δ Δ Δ camping “Bon Repos” ****
open 1.4 – 1.11
2015
rue de Consdorf 39 6551 Berdorf tel. 00352 790631
www.bonrepos.lu irma@bonrepos.lu
wasmachine, winkeltje, bakker komt langs, wifi
bij punt 9 (71) rechtsaf, na 300 m
ECHTERNACH (11) (73)
!!!
Er zijn veel hotels in Echternach. Alleen campings en goedkope en gunstig gelegen adressen
zijn opgenomen.
►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse
hele jaar open
2016
chemin vers Rodenhof 6479 Echternach tel. 00352 262766400
www.youthhostels.lu/echternach echternach@youthhostels.lu
118 bedden, 2 – 6 bedden per kamer, vanaf € 21,20 p.p., incl. bedlinnen, excl.
handdoeken, niet-leden betalen € 3,00 extra
op de Place du Marché rechtsaf, wordt Route de Luxembourg, na kerk rechtsaf. Ca. 1,5
km van de GR5, aan de oostkant van het meer, ten zuiden van Echternach
hele jaar open
hotel hotel-restaurant “le Pavillon” **
2014
rue de la Gare 2 6440 Echternach tel. 00352 729809
www.lepavillon.lu lepavillon@internet.lu
11 kamers, 1 p. € 72,00; 2 p. € 85,00
aan de GR5; aan het begin van de rue de la Gare
hotel hotel-restaurant “des Ardennes” ***
2014
rue de la Gare 38 6440 Echternach tel. 00352 720108
www.hotel-restaurant-ardennes.lu ardennes@pt.lu
26 kamers, 1 p. € 75,00; 2 p. € 90,00, wifi, gratis sauna/fitnessruimte
aan de GR5; vrij vooraan in de rue de la Gare
hotel hotel Bon Acceuil
2016
Rue des Merciers 3 6464 Echternach tel. 00352 720052
kamer met kleine keuken : 2 p. € 65,00
vrijwel aan de GR5, net voor het einde van de rue de la Gare linksaf en je bent er
open van half jan tot dec.
hotel hotel-restaurant “le petit Poète”
2014
Place du Marché 13 6460 Echternach tel. 00352 720072 E
www.lepetitpoete.lu petitpo@pt.lu
12 kamers, 1 p. € 50,00; 2 p. € 65,00; 3 p. € 90,00
aan de GR5; op het marktplein
ΔΔΔ
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camping “Officiel” ***
open 1.04 – 1.10
2016
route de Diekirch 17 6430 Echternach tel. 00352 720272
wasmachine/droger, verwarmd zwembad, wifi
www.camping-echternach.lu info@camping-echternach.lu
bij punt 11 (73) linksaf, na 800 m
open 1.04 – 15.10
Δ Δ Δ camping Echternacherbrück
2015
Mindener Strasse 18 54668 Echternacherbrück (D) tel. 0049 6525340
www.echternacherbrueck.de info@echternacherbrueck.de
zwembad, bar, binnenruimte, drukke gezinscamping, aan de Sûre
vlak bij de route: in Echternach brug over (= Duitsl.) en rechtsaf over voetpad
open 20.04 – 16.09
Δ Δ Δ camping Alferweiher ***
2016
Alferweiher 1 6412 Echternach tel. 00352 720271 NL
www.camping-alferweiher.lu info@camping-alferweiher.lu
wasmachine/droger, kleine maaltijden (ook mee te nemen), kampwinkel, wifi,
ca. 2 km van de GR5, zie tentje bij “Alewerweier” op kaartje
ROSPORT (14) (74)
open 15.03 – 31.10
Δ Δ Δ camping “du Barrage”
2016
route d’Echternach 6580 Rosport tel. 00352 730160
www.rosport-tourism.lu/camping-du-barrage campingrosport@pt.lu
wasmachine en droger, winkel, wifi, zwemmen in de Sûre
bij punt 14 (vóór punt 74) tot het centrum lopen, dan linksaf. Ca. 300 m van de GR5
GISTERCLAUS (15) (75)
B & B chambre d’hotes/pension Kulturhaff Millermoler
2016
rue Gisterklaus 13 6560 Hinkel-Rosport tel. 00352 532773
www.kulturhaffmillermoler.lu isip@pt.lu
4 kamers, 1 p. € 50-60,00, 2 p. €90-110,00, mogelijkheid avondeten
cultuurboerderij met theesalon, winkeltje en kunstgalerie
voor punt 15 (75) niet rechtsaf gaan tot het kerkje, maar linksaf. Ca. 1,2 km van de
route, vlak voor Hinkel
open 1.04 – 1.10
Δ Δ Δ camping “Officiel”
2014
rue du Camping 9 6660 Born tel. 00352 730144
www.camping-born.lu info@camping-born.lu
►►► ook kamers, € 25,00 p.p.
wasmachine/droger, winkeltje, restaurant
vóór punt 16 (76) in bocht afdalen en grote weg oversteken, 500 m van de GR5
MOERSDORF (17) (76)
do gesloten
hotel hotel-restaurant “de la Sure”
2013
op der Faer 8 6690 Moersdorf tel. 00352 740028
schomerm@pt.lu
8 kamers, 1 p. € 35,00-40,00; 2 p. € 50,00-55,00; 3 p. € 75,00-80,00
bij punt 17 (76) afdalen naar de grote weg, hier linksaf , na ca. 100 m
B & B camping “Alter Bahnhof”
2016
Uferstrasse 42 54308 Langsur-Metzdorf (D) tel. 0049 650112626 NL
www.camping-metzdorf.de info@camping-metzdorf.de
►►► 5 eenvoudige gastenkamers (3 x 2, 2 x 1), 2 p. € 36,00, 1 p. € 22,00 + € 4,00 voor
lakens en € 2,50 voor handdoeken per boeking. Prijs zonder ontbijt.
caravans te huur voor € 45,00 per nacht , restaurant bij de camping
bij punt 17 (76) afdalen naar de kerk, linksaf naar voetgangersbrug over de Sure of
Sauer. Aan de overkant (in Duitsland) ligt de camping aan de linkerkant.
AUTOWEG LUXEMBURG – TRIER (E44) (18) WASSERBILLIG (78)
!!!
Halverwege punt 18 en 19, daar waar we op de oprit naar de autoweg komen, is het begin van
een 6 km lange routewijziging. Ga vanaf hier vlak langs de Sûre en later de Moezel lopen. Je
komt zo langs het centrum van Wasserbillig en later Mertert. Aan het eind van Mertert (vóór de
haven) draai je rechtsom en ga je via een voetpad over twee spoorlijnen, de N 1 en de snelweg.
Je komt uit bij punt 20. Hier linksaf.
De route is in het Franstalige boekje al goed ingetekend.
hele jaar open
Δ Δ Δ camping “Schützwiese“
2016
rue de la Sûre 8 6646 Wasserbillig tel. 00352 740543
www.camping-wasserbillig.lu info@camping-schuetzwiese.eu
wasmachine/droger, TV-kamer, vlakbij stadscentrum en langs de Sûre, wifi
als je de gewijzigde route volgt, kom je in Wasserbillig langs de camping.
buiten het seizoen: wo gesloten
hotel hotel-restaurant Kinnen
2015
route de Luxembourg 32 6633 Wasserbillig tel. 00352 740088 D
als je de gewijzigde route volgt, kom je vlak bij het station. Via onderdoorgang naar het
centrum lopen. De route de Luxembourg is de hoofdweg
Δ Δ Δ camping ‘du Parc”
2015
ΔΔΔ
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rue du Parc 4 6684 Mertert tel. 00352 748174
emejos@web.lu
De camping ligt praktisch aan de route (na Mertert, maar nog voor de spoorlijn wordt
overgestoken)
GREVENMACHER (23) (81)
Δ Δ Δ camping “Route du Vin”
open 1.04 – 30.09
route du Vin 6794 Grevenmacher tel. 00352 750234
www.grevenmacher.lu sitg@pt.lu
voor punt 23 niet naar rechts, maar rechtdoor (Bij punt 81 linksaf). Naast zwembad en
aan de Moezel. Ca.700 m van de GR5
hotel gasthof-restaurant “Weber”
Moselstrasse 8-9 54441 Wellen (D) tel. 0049 658491400
www.restaurant-weber-wellen.de restaurant-weber-wellen@t-online.de
11 kamers, 1 p. vanaf 40,00, 2 p. vanaf € 60,00, 3 p. vanaf 87,00
2 km van de GR5: bij de rotonde in Grevenmacher naar de brug lopen, over de brug
rechtsaf, steeds de oever volgen. Hotel ligt in Wellen (Duitsland, zie kaartje) aan de
Moesel.
WORMELDANGE (27) (84)
hotel hotel-restaurant “relais du Postillon” ***
rue Principale 113 5480 Wormeldange tel. 00352 768485
relais@pt.lu
14 kamers, 1 p. € 56,50; 2 p. € 75,00
bij de Knupp rechtsaf tot de kerk en de hoofdweg, deze naar rechts volgen
open 1.02 – 19.12
hotel auberge-restaurant “Koeppchen” ***
Berreggaass 9 5485 Wormeldange-Haut tel. 00352 7600461
5 kamers, 1 p. € 56,50; 2 p. € 83,00; 3 p. € 117,50
je komt via de GR5 bij de Berregaass (zie tekst topogids)
hotel gasthof-pension “zur Moselbruecke”
Am Bahnhof 4 54457 Wincheringen tel. 0049 6583993260
www.zur-moselbruecke.de info@zur-moselbruecke.de
1 p. € 45,00; 2 p. € 56,00; 3 p. € 106,00
bij de Knupp rechtsaf tot de kerk en de hoofdweg, deze naar rechts volgen tot de brug;
oversteken en je bent er (ligt in Duitsland!)
EHNEN (29) (85)
open van half jan tot half dec., gesl. ma.
hotel hotel-restaurant “Bamberg“ ***
route de Vin 131 5416 Ehnen tel. 00352 760022
hotel.bamberg@pt.lu
10 kamers, 1 p. € 65,00; 2 p. € 90,00, wifi
aan grote weg en de GR5
STADTBREDIMUS (31) (87)
B & B Chambre d’hôtes Michel Daansen
Waistrooss 8 5450 Stadtbredimus tel. 00352 661270401 NL
michel2734@yahoo.com
2 kamers, 1 met 2 bedden, 1 met een groot bed. 1 p. € 45,00, 2 p. € 56,00
bij punt 31 (op de CR149) linksaf en doorlopen tot de boulevard. Rechtsaf over de
Aalbach en je bent er. Ca. 500 m van de GR5.
hotel hotel-restaurant “auberge du Chateau”
Waistrooss 11 5450 Stadtbredimus tel. 00352 26664149
www.auberge-chateau.lu info@auberge-chateau.lu
1 p. 59,00, 2 p. € 75,00 3 p. € 95,00 wifi
bij punt 31 (op de CR149) linksaf en doorlopen tot de boulevard. Rechtsaf over de
Aalbach en je bent er. Ca. 500 m van de GR5
REMICH (32) (na 87)
hotel hostellerie “des Pêcheurs”
Route de Stadtbredimus 45 5570 Remich tel. 00352 23698067
9 kamers, 1 p. € 48,00, 2 p. € 65,00
www.hostelleriedespecheurs.lu huifeng@pt.lu
je mag aan het ontbijt een lunchpakket maken
Als je in Remich bij de Moezel uitkomt linksaf. Na 1 km kom je bij het hotel.
hotel hotel-restaurant “Esplanade” **
Esplanade 5 5533 Remich tel. 00352 23669171 GB + D + NL
www.esplanade.lu esplanade@pt.lu
18 kamers, 1 p. € 75,00, 2 p. € 90-95,00, 3 p.€ 110,00, 4 p.€ 120,00
aan de GR5
open 1.04 – 15.10
Δ Δ Δ camping “Dreiländereck”
Sinzerstrasse 1 66706 Perl-Nennig (D) tel. 0049 6866322
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www.mosel-camping.de info@mosel-camping.de
mooi gelegen, op loopafstand van Remich. Voorkeur t.o.v. andere camping
vlakbij de GR5; net over de Moezelbrug aan de rechterkant (in Duitsland)
open 15.03 – 15.10
Δ Δ Δ camping “Mosella am Rothaus”
Rothaus 1 66706 Perl-Nennig (D) tel. 0049 68669118055
www.rothaus.lu info@rothaus.lu
minder mooi gelegen, op loopafstand van Remich.
vlakbij de GR5; net over de Moezelbrug aan de linkerkant (in Duitsland)
SCHWEBSANGE (35) (89)
open 1.04 – 1.11
Δ Δ Δ camping “du Port”
Route National 10 5447 Schwebsingen tel. 00352 23664460
www.camping-port.lu
camping.port@gmail.com
bij punt 35 op stervormige wegkruising rechtdoor (2 km na punt 89 de GR5 verlaten). In
enkele bochten afdalen naar de kerk. Rechtsaf en eerste weg links. Gelegen aan de
Moezel, ca. 1,5 km van de GR5
REMERSCHEN (35) (91)
►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse Schengen/Remerchen
hele jaar open
Wäistrooss 31 5440 Remerschen tel. 00352 262766700
http://youthhostels.lu/en/youth-hostels/youth-hostel-schengen-remerschen
remerschen@youthhostel.lu
150 bedden, 1 - 5 bedden per kamer, vanaf € 21,20 p.p., incl. lakens, excl. handdoeken,
niet-leden € 3,00 extra
al vóór de splitsing bij punt 37 (91) kun je afdalen naar Remerchen. De jeugdherberg
ligt in het centrum bij de kerk, enkele honderden meters van de GR5.
MONDORF-LES-BAINS (40) (93)
!!!
Meerdere hotels in Mondorf-les-Bains (vanwege kuurgasten).
Alleen goedkope en gunstig gelegen mogelijkheden zijn genoemd.
hotel hotel-restaurant-pub “Dolce Vita”
avenue Dr. Klein 4 5630 Mondorf-les-Bains tel. 00352 23668073
www.dolcevita.lu hotel@dolcevita.lu met Italiaans restaurant
20 kamers, 1 p. € 70,00; 2 p. € 100,00, wifi
vlak bij de GR5; bij de avenue des Bains even rechtdoor en weg rechts
hotel restaurant pizzeria auberge “Belle Fontaine”
avenue de Bain 17 5610 Mondorf-les-Bains tel. 00352 23668356
www.bellefontaine.lu info@bellefontaine.lu 9 kamers, 1 p. € 60,00, 2 p. € 85,00
aan de GR5
hotel auberge “l’Algarve”
route de Luxembourg 24 5634 Mondorf-les-Bains tel. 00352 23667381
www.algarve.lu cafealgarve@pt.lu 1 p. € 40,00; 2 p. € 70,00
aan de GR5
hotel hotel-restaurant “Gui-Lin” (met chinees restaurant)
avenue de Bain 6 5610 Mondorf-les-Bains tel. 00352 23661484
www.gui-lin.lu
10 kamers, 1 p. € 35,00, 2 p. € 60,00
aan de GR5
WEG LUXEMBOURG – METZ (N3) (43) (96)
zo gesloten
hotel hotel-restaurant “de la Frontière”
rue Robert Schuman 52 5751 Frisange tel. 00352 236151
www.hoteldelafrontiere.lu hotfront@pt.lu
18 kamers, 1 p. € 55-60,00, 2 p. € 80,00, 3 p. € 105,00, wifi
ca. 1 km van de GR5: N3 naar links volgen en kruispunt met N13 oversteken. Bij punt
96 rechtdoor. Kruising met de N3 linksaf.
open 1.4 – 15.10
Δ Δ Δ camping “Bon Acceuil”
rue du Camping 2 5815 Alzingen tel. 5815 Alzingen tel. 52 367069
www.camping-alzingen.lu
reserveren niet mogelijk.
Camping ligt aan de N3 op 5,4 km van Hau. Er gaan echter ook bussen vanaf Hau: lijn
175 (2 x per uur) en lijn 177 (1 x per uur). De bussen hebben een halte voor de ingang
van de camping. Bij punt 96 rechtdoor. Kruising met de N3 rechtsaf. Zie verder
hierboven.
WEG LUXEMBOURG – METZ (A3/E25) (46)
hele jaar open
hotel hotel-restaurant “Cottage” ***
rue Auguste Liesch 3401 Dudelange tel. 00352 520591
www.cottageluxembourg.com contact@cottageluxembourg.com
45 kamers, 1 p. € 75,50-97,50 2 p. € 87-109,00, wifi
na punt 46 linksaf over de CR161 (Na snelweg A3 linksaf over de CR161) ca. 2 km
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zoveel mogelijk rechtdoor lopen tot spoorlijn in centrum, voor spoorlijn linksaf
hotel-restaurant “Mille 9 Sens”
rue du Commerce 10 3450 Dudelange tel. 00352 512848
www.mille9sens.lu info@mille9sens.lu
15 kamers, 1 p. € 74,00, 2 p. € 91,00
na punt 46 linksaf over de CR161 (Na snelweg A3 linksaf over de CR161) ca. 2 km
rechtdoor lopen tot drukke dwarsweg in het centrum, hier rechtsaf ligt het hotel aan de
linkerkant
RUMELANGE, GRENS LUXEMBURG / FRANKRIJK (51) (101)
hotel

152,4

2016

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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