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SLAPEN LANGS DE GR5                                               www.deGR5telijf.nl 
2.  SPA  –  TROIS-FRONTIÈRES                    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  

76,0 SPA  (28) 

 B & B chambre d’hôtes “Villa Haparin”   2 aren 

avenue de Barisart 174  4900 Spa   tel. 0032 87774288  mob. 0032 475975269 
www.webreportage.be/villahaparin   villa.haparin@swing.be     
of via http://www.belgie-toerisme.nl/ 
3 kamers, 1p. € 50,00, 2 p. € 80,00  
vlakbij de GR5, op de Route de Barisart gekomen naar rechts (zie topogids, nog vóór 
punt 28)  

2016 

 hotel hotel-restaurant “le Relais”     gesl. 28.02–6.03 en 19.11–16.12 

place du Monument 22  4900 Spa   tel. 0032 87771108    
www.hotelrelais-spa.be    info@hotelrelais-spa.be  
11 kamers, 1 p. € 59-79,00,  2 p. € 65-85,00   
aan de GR5 

2016 
 

 ►►► herberg “Chatoîment”  Annette Sonnemans en Wim Saelman 

Rue Brixhe 39 4900 Spa   tel. 0032 87774494   Nederlandse eigenaars    
www.chatoiment.be    info@chatoiment.be    mob. 0032473531633 
15 bedden, 7 kamers, 1 p. € 52-73,00, 2 p. € 88-113,00 p.p., zelf koken  mogelijk  
voor € 2,50 p.p.p.d. Handdoeken meenemen (huren € 2,00) 
na punt 28 niet rechtsaf de rue Henri Schaltin in, maar linksaf  de rue de  l’Hotel  
de Ville nemen die uitkomt op de rue Brixhe. Ca. 200 m van de GR5.  

2017 

 Δ Δ Δ camping “Parc des Sources“                  open 01.04-31.10 

Rue de la Sapinière 141  4900 Spa   tel. 0032 87772311  NL     
www.campingspa.be    info@campingspa.be     
gezinscamping met zwembad, open haard met afdak, tafels/banken voor  trekkers,  
restaurant/snackbar met afhaalmaaltijden, Nederlandse leiding                     
Waar in de tekst staat ” De eerste twee bruggetjes steken we niet over….“ wel rechtdoor 
gaan over het eerste bruggetje. Na 200 m via ijzeren poortje de achteringang van de 
camping op lopen.   

2017 

87,2 RUY (32) 

 B & B B & B Ardennen & Eifel Aventures  Glen Lee                               open 1 apr – 31 okt 

Moulin du Ruy 92   4987 Stoumont   tel. 0032 80398788    GB 
www.aeaventures.com   info@aeaventures.com  
eigenlijk een motorhotel, maar GR5’ers zijn welkom 
2 p. € 80-100,00, avondmaal € 15,00, incl. drank 
voorbij punt 32 rechtsaf naar Exbomont, een wit huis 

2017 

93,1 STAVELOT (CENTRUM) (33) 

 hotel hotel “Auberge St. Remacle” *  

Avenue Ferdinant Nicolay 9  4970 Stavelot   tel. 0032 80862047    
www.stavelot-auberge.be    ligoteric@skynet.be   
6 kamers voor 1 tot 4 p., 1 p. € 60,00, 2 p. € 80,00 
wordt zeer positief beoordeeld door GR5’ers 
vlakbij de GR5: bij punt 33 linksaf  

2017 

 B & B chambre d’hôtes Bel Natura 

Avenue Ferdinant Nicolay 18  4970 Stavelot  tel. 0032 80881421 mob. 0032 476493740        
di.dublet@skynet.be  
6 kamers, 1 p. € 60,00 - € 72,00, 2 p. € 80,00, extra bed € 30,00 
bij punt 33 linksaf, na 300 m ben je er 

2017 

 B & B hotel-restaurant « Ô Mal Aimé”                                         van donderdag t/m zondag 

rue Neuve, 12   4970 Stavelot   tel. 0032 80862001  mob. 0032 495542331    
www.omalaime.be      info@omalaime.be  
6 kamers, 1 p. € 85,00, 2 p. €  95,00 
bij punt 33 rechtsaf, na 350 m ben je er  

 

2017 
 

93,4 STAVELOT (BRUG OVER DE AMBLÈVE)   (34)  

 

Δ Δ Δ camping “de Challes“ *                                                                    open 01.04 – 31.10 

Route de Challes 5  4970 Stavelot   tel. 0032 80862331 of 0032 43673535 (winter)                                                           
rustige ligging aan riviertje, supermarkt op 1 km, centrum Stavelot op 1,5 km 
vlak voor de brug linksaf GR56 en de Amblève volgen, na 1,5 km kom je bij de camping  

2017  
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B & B chambre d’hotes “Villa Stavelot” 

Route de Somagne 5 4970 Stavelot   tel. 0032 80216215 
www.weekendhotel.nl    villastavelot@belgacom.net     
5 kamers, 9 p., 2 p. vanaf € 90,00 
aan de route (zie tekst boekje) 

2017 

 

B & B chambre/table d’hôtes “au pommier sauvage“   3 aren  

Somagne 1/b  4970 Stavelot   tel. 0032 80862372   
www.aupommiersauvage.be     degbomont@skynet.be   
2 kamers, max. 6 p., 1 p. € 50,00, 2 p. € 60,00, 3 p. € 75,00 min. 2 nachten 
ter hoogte van “Villa Stavelot“ (zie topogids) niet smaller pad links gaan, maar    
rechtdoor. Op splitsing links aanhouden (ca.2 km van de route)  

2017 

100,4 LOGBIERMÉ  (35) 

 

►►► natuurvriendenhuis  “les Gattes“     open iedere dag in juli, aug. en sept., gedurende 

schoolvakanties en in de weekenden 
Logbiermé 35   4980 Trois-Ponts   tel. 0032 80864316  mob. 0032 477482836 van di tot 
zat van 18.30 - 22.00 u.  
http://amisdelanature.be/location.php      reservationslesgattes@gmail.com  
dagverblijfsruimte, zelf koken: keuken aanwezig 
9 kamers, 36 bedden, 2 douches, niet leden € 12,00, leden € 7,00, excl. ontbijt, 
lakens/sloop meenemen of huren  
aan de GR5 

2014 

102,9 MONT-LE-SOIE  (36) 

 

►►► gîte d’étape bij Centre Européen du Cheval de Mont-le-Soie 

Mont-le-Soie 1  6690 Vielsalm   tel. 0032 80216556  
www.linalux-montlesoie.com    info@montlesoie.be  
26 bedden, 3 slaapzalen, € 10,00 p.p. zonder ontbijt, lakens/sloop  meenemen, 
met keuken, geen restaurant in de buurt, bij een paardenclub 
vlak bij de GR5 en punt 36 

2017 
 

108,6 VIELSALM  (37) 

 

 Motorrijdersherberg « Baton Rouge » 

Rue de la Grotte 21  6690 Vielsalm  tel. 0032 80398401   mob. 0032 497784353  
www.benhet.be  info@benhet.be 
24 bedden, 3 kamers voor 2 p. en 3 slaapzalen, 1 x 4, 1 x 7, 1 x 12.  € 35-40,00 p.p., in 
het seizoen en in het weekend min. 2 nachten. Avondmaal mogelijk  
Kort voor punt 37 kom je uit op de grote weg, dit is de Rue de la Grotte. Sla rechtsaf en 
250 m verder ben je er.   

2017 

 

hotel parkhotel “Villa des Effats”  *** 

Rue de la Grotte 11  6690 Vielsalm   tel. 0032 80399504   mob 0032 475612854 
www.parkhotel-vielsalm.be    info@parkhotel-vielsalm.be   
12 kamers, 1 p. € 80,00, 2 p. € 90,00, 3 p. € 120,00, 4 p.€ 150,00  
vóór punt 37 op asfaltweg rechtsaf, 200 m van de GR5 

2016 
 

 

Δ Δ Δ  camping “de la Salm“ **                                                                            hele jaar open 

Chemin de la Vallée 1  6690 Vielsalm   tel. 0032 80216241  mob. 0032 497050826 
www.vielsalm.be , onder « tourisme » sougne@gmail.com  
alleen langverblijfkampeerders, maar wel een paar plekken voor trekkers. Ook 
stacaravan € 25,00, maximaal 4 personen  
op 300 m van het centrum van Vielsalm met restaurants, winkels, e.d.  
200 m van de GR5: na het oversteken van de Salm linksaf via asfaltweggetje naar de 
camping 

2017 
 

 

hotel hotel “les Myrtilles”  *** 

Rue du Vieux Marché 1  6690 Vielsalm   tel. 0032 80672285    
www.lesmyrtilles.be   info@lesmyrtilles.be  
gratis sauna, geen eigen restaurant, wel er naast 
19 kamers, 2 p. € 79-135,00. 4 p. € 171,00   
aan de GR5 in het centrum van Vielsalm  

2017 
 

 

B & B chambre d’hôtes “Un Jour Ailleurs” Christian Jadot   3 aren 

rue Chars à Boeufs 18  6690 Vielsalm   tel. 0032 80215888  mob. 0032 495761573 
1 kamer, 2 p. € 70-90,00, table d’hôtes mogelijk. 
voorbij Vielsalm op rotonde (zie topogids) rechtsaf i.p.v. nog steeds rechtdoor, dan ben 
je op de Rue Chars à Boeufs 

2017 

 

B & B 
 

chambre d’hôtes “Nord-Sud”  4 aren 

Rue du Rivage 27  6690 Salmchateau   tel. 0032 80770167 
www.nord-sud.be    infos@nordsud.be  
4 kamers, 2 p. € 72-77,00, 3 p. 115,00 table d’hôtes (incl. drank) mog. € 38,00 p.p. 
in de hoofdstraat van Vielsalm deze in zuidelijke richting ca. 2,5 km volgen tot  
Salmchateau. Na spoorbrug eerste weg rechts is de Rue du Rivage 

2017 
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118,2 COMMANSTER  (39) 

 

B & B chambre d’hotes “le Tapis Rouge” 

Commanster 22  6690 Commanster  tel. 0032 80340097 
4 kamers, 2 p.  € 89,00, 3 suites, 2 p. € 129-139,00 
avondeten mogelijk. 
www.letapisrouge.be   letapisrouge@gmail.com  
aan de route 

2017 

123,1  BRAUNLAUF (40) 

 

B & B chambre d’hôtes “Oase” 

Braunlauf 47   4791 Thommen/Braunlauf  tel. 0032 80570923 mob. 0032 474667663 NL 
www.oasebraunlauf.be    karin@oasebraunlauf.be  
2 kamers, 1x2, 1x4, 1 p. € 60,00; 2 p. € 70,00, avondmaal mogelijk € 15,00 p.p. 
bij punt 40 staat een bord “oase”, na 600 m bent u er  

2017 

 

B & B chambre d’hôtes “Serenity-Center” 

Braunlauf 38   4790 Thommen  tel. 0032 80480124 mob. 0032 498350137  
www.serenitycenter.be    info@serenity-center.com  
2 kamers, 2 x 2, 1 p. € 70,00; 2 p. € 80,00, avondmaal mogelijk na reservering 
bij punt 40 rechtdoor, na 200 m bent u er  

2017 

127,0  SCHIRM  (41) 

 

hotel 

 

aparthotel “Hohenbusch” *****                                                                          gesl. wo. 

Grüfflingen 44   4791 Burg Reuland   tel. 0032 80226037   NL  
www.amhohenbusch.be   info@amhohenbusch.be   
4 appartementen, 2x4, 1x2, 1x1 p.,1 p. €  50–60,00, elke volg. p. € 35-45,00    
bij camping met zwembad (zie hieronder) 
de appartementen liggen 1,5 km van de GR5. 100 m vóór punt 41 loopt een asfaltweg 
linksaf naar  een industrieterrein. Deze weg volgen, waardoor je vanzelf op de drukke 
weg St. Vith – Diekirch komt. Na 300 m schuin links afslaan. Zo kom je 500 m verder uit 
bij de achterkant van de camping. 

2017 

 

Δ Δ Δ camping “Hohenbusch“ *****                                                               open 1.04 – 1.11 

Grüfflingen 44   4791 Burg Reuland   tel. 0032 80227523  NL  
www.campinghohenbusch.be   info@hohenbusch.be     
gezinscamping, zwembad, café/restaurant naast de camping, Ned. Leiding, Wifi.  
De camping ligt 1,5 km van de GR5. 100 m vóór punt 41 loopt een asfaltweg linksaf 
naar een industrieterrein. Deze weg volgen, waardoor je vanzelf op de drukke weg St. 
Vith – Diekirch komt. Na 300 m schuin links afslaan. Zo kom je 500 m verder uit bij de 
achterkant van de camping.  

2017 

134,0    BURG-REULAND – AANSLUITING MET DE GR 56   (42)                               

 

hotel hotel-pension-restaurant “Burghof” ***                                      gesl. di. buiten seizoen 

Neugarten 16  4790 Burg Reuland   tel. 0032 80329801   NL  D  FR    
www.hotelburghof.be    info@hotelburghof.be  
28 kamers, 1 p. € 42,50-52,50, 2 p. € 75-95,00  
aan de GR5 vlak voor punt 42 

2017 

 

hotel hotel-café-restaurant “Ulftaler Schenke” ****                      gesl. zo/ma. buiten seizoen 

Hauptstrasse 7 4790 Burg Reuland   tel. 0032 80329767  NL  D  FR    
www.ulftaler-schenke.be    info@ulftaler-schenke.be   
14 kamers, 1 p. € 54,00, 2 p. € 88,00  
vlak bij de GR5 aan de doorgaande weg 

2017 

137,2  WESTEN VAN STOUBACH   (44) 

 

hotel hotel-restaurant “zur Alten Mühle“                                  gesl. op do buiten het seizoen                          (44) hotel-restaurant “zur Alten Mühle”                             gesl.op zo/ma en jan. 

Stupbach 7  54617 Lutzkampen   tel. 0049 6559223 NL  D  FR    
www.zuraltenmuehle.com    info@zuraltenmuehle.com  
14 kamers, 1 p. € 64,50, 2 p. € 99,00 
bij punt 44 linksaf, 500 m verder ga je over de brug over de Our en ben je vlakbij het 
hotel (in Duitsland!) 

2017 

144,5 OUREN   (46) 

  
 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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