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8. NOMMAY/ FESCHES-LE-CHÂTEL - NYON
OVERNACHTINGSADRESSEN
Deze lijst is een aanvulling op de lijst uit het boekje “La grande traversée du Jura… à pied (maart 2017).
De lijst met overnachtingsadressen staat op bladzijde 16 t/m 19 van dit boekje.
Onderstaande vertalingen zijn daarbij misschien handig voor je:
auberge de Jeunesse = jeugdherberg
bivouac possible = overnachten in tent (één nacht) mogelijk
ch. (chambres) = kamers
(coin) cuisine = gebruik van keuken mogelijk
congés scolaires = schoolvakanties
dortoir = slaapzaal
hors GR = buiten de GR
lits = bedden
nombreux hebergements, voir l’office de tourisme = talrijke overnachtingsmogelijkheden, zie toeristenbureau
OT (office de Tourisme) = toeristenbureau
fermé le mardi/vendredi/samedi/dimanche = gesloten op donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag
ouvert le lundi/mardi/mercredi = open op maandag/dinsdag/woensdag
petit-dejeuner (non) compris = ontbijt (niet) inbegrepen
possibilité de bivouac = mogelijkheid om tentje op te zetten
refuge (non) gardé (en saison) = (on)bewaakte refuge (in het seizoen) onbewaakt is wel open !
feruge renseignements of se renseigner à = inlichtingen of informeren bij
restauration = (eenvoudig) restaurant
sur réservation of réservation obligatoire = reserveren noodzakelijk
taxe de séjour = verblijfsbelasting
toute l’année = het hele jaar
tous les jours = iedere dag

sectie
laatste wijziging 
A
FESCHES-LE-CHATEL (punt 4 bladzijde 112/113)
hotel hotel-restaurant la Vieille Ferme in Etupes
2017
www.la-vieille-ferme.fr
Op 2,5 km vanaf punt 4: stippellijn volgen, na brug rechtdoor naar het centrum van
Etupes.
hotels hotels in Sochaux (afslaan bij punt 4)
2017
Première Classe (goedkoop) en Campanile (duurder)
www.premiereclasse.com en www.companille.com
Op bijna 4 km vanaf punt 4: stippellijn volgen tot drukke weg (zie kaart), rechtsaf,
rotonde oversteken en volgende rotonde rechtsaf
A
VANDONCOURT (punt 11 bladzijde 116/117)
►►► gîte d’étape “le gîte du Pont Sarrazin”
2017
rue du Pont Sarrazin 31 25230 Vandoncourt
http://vandoncourt-tourisme.wixsite.com/vandoncourt-tourisme
vandoncourt.tourisme@gmail.com
7 bedden, € 20,00 p.p. restaurant vlakbij, supermarkt in het dorp, aan de GR5
aan de GR5, aan het eind van het dorp
A
LA PAPETERIE (punt 14 bladzijde 116/117)
B&B
chambre d’hôtes “Au Jardin Fleuri” bij Glay (net vóór punt 14)
2017
rue de la Pale 7 25310 Glay tel. 0033 381308653
www.aujardinfleuri-glay.vpweb.fr
3 kamers voor 3 x 2 pers. 2 p. € 80,00 1 p. € 70,00 (zonder ontbijt : - € 10,00 p.p.)
1 km vanaf le Papeterie (punt 14)
B
GOUMOIS (punt 33 bladzijde 42/43)
►►► gîte bij “camping “de la Forge” Goumois (voor punt 33)
2017
bij camping de la Forge is een eenvoudige gîte d’étape (sanitair op de camping).
De beheerster van zowel de camping als de gîte woont naast de gîte.
Ca. 8 euro per nacht per persoon.
Vanaf punt 33 ca. 1,5 km stroomafwaarts de Doubs volgen
►►► Chalet Cuche
2017
staat beschreven in de gids.
Houten chalet voor max. 4 personen, per nacht € 55,00 zonder ontbijt,
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niet voor 1 nacht nacht beschikbaar in juli en augustus.
http://www.pour-les-vacances.com/site/location-gites.php?id=7591
VILLERS-LE-LAC (bladzijde 50/51)
Δ Δ Δ camping “lac des Brenets”
tegenover het meer van Villers-le-Lac ligt op Zwitsers gebied een camping
www.camping-brenets.ch
winkeltje mét vers brood bij tankstation onder aan de camping.
Loop na de Saut de Doubs via een voetgangersbrug (grens) naar Zwitserland en blijf het
asfaltweggetje volgen naar les Brenets. De camping ligt dicht bij het meer, zie kaartje
blz. 50.
LES SEIGNES (punt 60 bladzijde 52/53)
Δ Δ Δ kamperen bij de gîte in les Seignes (bij punt 60).
Achter de gîte mag je je tentje opzetten. Er is een douche en een toilet.
NYON (na punt 10 bladzijde 166/167)
In Nyon is geen camping meer (de grond is verkocht aan de FIFA die er nu
hoofdkantoor heeft).
Er zijn wel een paar goede B&B’s.
Een sympathiek adres is
Barbara Bernegger-Baumgartner Chemin de Bois-Bougy 4 1260 Nyon
tel. 0041 22 361 34 52 F + D barbarabernegger@romandie.com
(in kasteelboerderij op 1,5 km van het station, aan de Jacobusweg naar Genève. Kijk op
de kaart: Bois-Bougie) of
Ulrich & Verena Baumgartner-Heiniger Avenue Bois-Bougy 9 1260 Nyon
tel. 0041 22 361 25 03 F + D + E
(niet ver van het meer, aan de zuidkant van Nyon. Kijk op de kaart: la Métarie)
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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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