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SLAPEN LANGS DE GR5                                               www.deGR5telijf.nl 
5.  RUMELANGE – CUSTINES                      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 
  én in deze lijst. 
  
- adressen die horen bij topogids “les GR de Lorraine”                                         Franstalig   
  voor aanpassingen van de route kijk in deze lijst. 
  Bij deze Franstalige uitgave horen de rode cijfers/woorden! 
 

 

   km                                                                                                                                         laatste wijziging  

152,4 RUMELANGE, GRENS LUXEMBURG / FRANKRIJK  (51)  (1) 

158,8 MOLVANGE   (54) (7) 

 ! ! ! Molvange en Escherange hebben een busverbinding (www.trans-fensch.fr, lijn 14 Dudelange – 
Thionville), alleen op werkdagen. 
Zie voor overnachtingsadressen in Thionville onder Fontoy. 

 B & B chambre d’hôtes “Au jardin de jo”  

route de Fontoy 62  57440 Angevillers  tel. 0033 3828638    aujardindejo@sfr.fr     
mob. 0033 684399847   
1 kamer, 2 p. € 60,00, met table d’hôtes € 90,00, 1 p. € 40,00 
geen restaurant in het plaatsje, op verzoek: table d’hôtes. Magnetron aanwezig. 
Uitstekende B & B volgens GR5-wandelaars 
na punt 54 (na punt 9) bij “409” (zie kaartje) afslaan naar Angevillers, bijna 3 km verder 
ligt de chambre d’hôtes, tegenover de kerk in het centrum van Angevillers 

2016 

171,3 ALGRANGE   (56)  (13) 

 ! ! ! Het in de topogids aangegeven hotel in Algrange is er niet meer. 
Het centrum van Algrange heeft een frequente busverbinding met Thionville, zie 
routebeschrijving in topogids. Zie voor overnachtingsadressen onder Fontoy. 

175,4 FONTOY   (57)  (15) 

 B & B chambre d’hôtes Domaine de Gondrange” Anne-Laure Chary 

Domaine de Gondrange 57650 Havange   mob.0033 616010193 
www.domainedegondrange.fr    info.domainedegondrange@orange.fr  
5 kamers, 1 p. € 65,00, 2 p. € 75-85,00 
Een aanrader volgens GR5-wandelaar. 
vanaf punt 57 (15) de N52 even naar rechts volgen en dan linksaf de Rue A. Gerardot 
nemen. Deze helemaal uitlopen, wordt voetpad door het bos. Aan het eind kom je uit bij 
een geasfalteerd fietspad, rechtsaf volgen tot je eindigt op het erf van de boerderij. 
Ca.3,5 km van de GR5. Ligging is aangegeven op het kaartje in de topogids. 

2016 

 ! ! ! Fontoy heeft een goede busverbinding met Thionville. Niet alle hotels in Thionville zijn 
vermeld.Alleen enkele in het centrum en de camping. De jeugdherberg in Thionville is gesloten. 

 hotel hotel “le Progres”  

rue Jemmapes 18  57100 Thionville   tel. 0033 382535145 
12 kamers, 1 p. € 42,00, 2 p. € 50,00  
het hotel ligt dicht bij het eindpunt van de busroute (Place de Luxembourg) 

 

 hotel hotel  “des Oliviers” 

rue du Four Banal 1   57100 Thionville   tel. 0033 382537027 
www.hoteldesoliviers.com    contact@hoteldesoliviers.com  
26 kamers, 1 p. € 58,50-75,50, 2 p. € 69-87,00, 3 p. € 94,50-100,50, 4 p. € 124-134,00  
het hotel ligt dicht bij het eindpunt van de busroute (Place de Luxembourg)  

2015 

 hotel hotel “Foch” ** 

boulevard Maréchal Foch 69  57100 Thionville    tel. 0033 382537027 

www.hotel-kyriad-thionville.federal-hotel.com/     hotelfoch.thionville@gmail.com  

40 kamers, 1 of 2 p. € 53-75,00, zonder ontbijt  
het hotel ligt dicht bij het eindpunt van de busroute (Place de Luxembourg) 

2015 

 Δ Δ Δ camping Municipal                 open 1.05 – 30.09 

rue du Parc 6  57100 Thionville    tel. 0033 382538375 
de camping ligt aan de Moezel, dicht bij het centrum en dicht bij het eindpunt van de 
busroute (Place de Luxembourg 

2015 

180,7  AUTOSNELWEG LONGWY – METZ (A30)  (58)  (18) 

 hotel hotel-restaurant “la Cigogne” 

rue de la République 148  57240 Knutange   tel. 0033 382841462 
geen prijzen bekend, geen luxe hotel 

2014 

http://www.degr5telijf.nl/images/2012-03/update_gr5_noord-frankrijk.pdf
http://www.trans-fensch.fr/
mailto:aujardindejo@sfr.fr
http://www.domainedegondrange.fr/
mailto:info.domainedegondrange@orange.fr
http://www.hoteldesoliviers.com/
mailto:contact@hoteldesoliviers.com
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mailto:hotelfoch.thionville@gmail.com
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voor punt 58 (bij punt 18) linksaf (bij “Anc. Mine”) naar hoofdweg, ter hoogte van  de a 
van “Knutange“ ligt het hotel. Totaal ca. 3 km. Eventueel met bus vanuit Fontoy  

 hotel hotel-restaurant “Remotel”                                                 

rue République 75  57240 Knutange   tel. 0033 382851923 
www.remotel.fr   accueil@remotel.fr    of via www.booking.com  
27 kamers,  1 p. € 73-78,00, 2 p. € 81-86,00 
voor punt 58 (bij punt 18) linksaf (bij “Anc. Mine”) naar hoofdweg, rechts van het 
woordje “Knutange“ ligt het hotel. Totaal ca. 4 km. Eventueel met bus vanuit Fontoy 

2015 

184,2 NEUFCHEF   (59)  (20) 

 ! ! ! Neufchef heeft een redelijke busverbinding met Thionville en eventueel Hayange (zie 
hieronder).Zie voor adressen in Thionville onder Fontoy 

192,9 ROSSELANGE   (61)  (25) 

 B & B Chambre d’hôtes « Bienvene chez nous » 

rue marechal Foche 65  57185 Clouange  tel. 0033 3 87733407 mob. 0033 669635917 
www.bienvenuecheznous.sitew.fr    
1 kamer 1 p. € 55,00, 2 p. € 70,00, 3 of 4 p. € 95,00 table d’hôtes mogelijk € 25,00 p.p., 
incl. alle drank. Uitstekende maaltijd volgens wandelaars. 
Bij punt 61 (bij de kerk) ca. 2,5 km rechtdoor. De rue marechal Joffre gaat over in de 
rue marechal Foche. De terugweg kan via het cenrum van Rombas. 

2016 

 B & B chambre d’hotes “la Rocaille” 

rue du Vallon 13  57185 Clouange   tel. 0033 387672800     
chambrehoteclouange.free.fr    regine.duchene@free.fr  
1 kamer, 1 p. € 45,00 2 p. € 55,00    table d’hôtes € 25,00 p.p., incl. drank,  te voren 
reserveren 
2,5 km van de GR5: bij punt 61 (bij de kerk) ca. 2 km rechtdoor, dan linksaf rue du 
Docteur Job, rechtsaf rue de la Croix, linksaf rue du Ruisseau, dan eerste weg rechtsaf 
en op rotonde linksaf 

2016 

195,7 ROMBAS   (62)  (26) 

 B & B chambre d’hôtes “à la bonne Fontaine Ernest Schneider” & Christiane Gianolli 

rue des Peupliers  57360 Amnéville   tel. 0033 387734419  mob. 0033 630619849  
www.alabonnefontaine.fr   contact@alabonnefontaine.fr    
2 k. 5 p., 1 p. € 65,00, 2 p. 75,00   
Aanbevolen – ook het avondmaal – door GR5-wandelaar. 
ca. 4,5 km van de GR5 : langs het station van Rombas. Onder het viaduct van de 
snelweg door richting Amnéville. Op rotonde rechtdoor, de D47. Steeds rechtdoor, tot bij 
de rue du General de Gaulle, hier rechtsaf en weer rechtsaf, rue d’Alsace. Linkaaf de 
rue de Lorraine en linksaf de rue de la Fôret.Eerste weg linksaf is de rue des Peupliers.    

2016 

 B & B gîte les Hortensis de Nelly 

Grande Rue 1  57120 Rombas  tel. 0033 609095107 
leshortensiasdenelly@gmail.com 
3 k., 2 p. € 50,00 zonder ontbijt, alleen stokbrood.  
Verouderde B & B (alleen voor noodgevallen?). Je kunt er wel zelf koken.  
aan de GR5, net voor 62 (nieuwe route, zie hieronder) aan de GR5, net vóór 26 

2016 

 ! ! ! Route is in Rombas verlegd, loopt van 61 langs de Orne en naar het station, om dan bij 62 weer 
op de oude route te komen. 
Rombas heeft goede bus en treinverbinding met Metz. Zie adressen bij Plappeville 

 

201,5 TOUR DE DRINCE (64)  (28) 

 

hotel 
 

hotel-restaurant St. Eloy 

Rue des Thermes Bois de Coulange  57360 Amneville  tel. 0033 387703262 

www.accueil-amneville.com     accueilhotel.steloy@wanadoo.fr   
46 kamers, 1 p. € 79,00, 2 p. € 98,00   wifi 
vóór de Tour de Drince (bij punt 28) niet rechtsaf omhoog, maar rechtdoor. Eerste weg 
linksaf (Ramonville). Op N52 linksaf en rechtsaf. Steeds rechtdoor, wordt voetpad. Je 
komt uit op de Rue de l’Europe. Rechtsaf Rue du Bois de Coulogne. aan het einde ligt 
dit hotel en het volgende.Ca. 3,5 km van de GR5  

2015 

 hotel hotel-restaurant Orion 

Rue des Thermes Bois de Coulange  57360 Amneville  tel. 0033 387702020 

www.accueil-amneville.com     accueilhotel.orion@wanadoo.fr  
46 kamers, 1 p. € 79,00, 2 p. € 98,00   wifi 
vóór de Tour de Drince (bij punt 28) niet rechtsaf omhoog, maar rechtdoor. Eerste weg  
linksaf (Ramonville). Op N52 linksaf en rechtsaf. Steeds rechtdoor, wordt voetpad. Je komt uit  
op de Rue de l’Europe. Rechtsaf Rue du Bois de Coulogne. Aan het einde ligt dit hotel  
en het vorige. Ca. 3,5 km van de GR5  

 

2015 

211,5 FÈVES  (67)  (32) 

 
! ! ! Sémecourt (op D112b linksaf, na1,5 km) heeft goede verbindingen met Metz.  

Zie adressen bij Plappeville. 

http://www.remotel.fr/
mailto:accueil@remotel.fr
http://www.booking.com/
http://www.bienvenuecheznous.sitew.fr/
mailto:regine.duchene@free.fr
http://www.alabonnefontaine.fr/
mailto:contact@alabonnefontaine.fr
mailto:leshortensiasdenelly@gmail.com
http://www.accueil-amneville.com/
mailto:accueilhotel.steloy@wanadoo.fr
http://www.accueil-amneville.com/
mailto:accueilhotel.orion@wanadoo.fr


SLAPEN LANGS DE GR5  deel 5  Rumelange - Custines blad 3 van 6  
www.deGR5telijf.nl december 2017   

 

 

hotel hotel “Première Classe Metz Nord” 

rue de la Croix Blaise  57280 Semécourt   tel. 0033 387332759 
www.premiereclasse.fr    metz.semecourt@premiereclasse.fr   
70 kamers, 1 p. € 48,00 2 p. € 53,00 3 p. € 58,00   
even voor punt 67 (32) op D112b linksaf. In Sémecourt einde weg rechts (N52), op 
rotonde schuin links tot hotel. Totaal 2,5 km van de GR5  

2015 

 

hotel hotel “B & B” 

route de Fèves  57280 Sémecourt   tel. 0033 892707581 
www.hotel-bb.com  
1 p. € 48-56, 2 p. 51-59,00, 3 p. € 76-88,00 
even voor punt 67 (32) op D112b linksaf. In Sémecourt einde weg rechts (N52), op 
rotonde linksaf tot hotel. Totaal 2,5 km van de GR5  

2015 

214,2 NORROY-LE-VENEUR   (68)  (34) 

 

B & B chambre d’hôtes Dominique Meyer   3 aren 

rue Saint-Joseph 4   57140 Plesnois   tel. 0033 677666501  
www.chambrehotesplesnois.yolasite.com      domi.meyer@wanadoo.fr  
1 kamer, 1 p. € 45,00, 2 p. € 50,00. Uitstekende accommodatie volgens wandelaars 
geen restaurant in het dorp, table d’hôtes mogelijk € 20,00 p.p. incl. drank 
vlak bij de GR5 (net voor 34): zo gauw je op de rue de la Wasnangué bent rechtsaf en 
je komt op de rue Saint-Joseph 

2015 

217,1 SAULNY (69)  (36) 

 

B & B chambre d’hôtes Vincent Forca   3 aren 

rue de l’Eglise 16  57140 Saulny   tel. 0033 387323652 
vincent.forza@yahoo.fr   gîte de France   
1 kamer met keukentje, 1-3 p. € 50,00 excl. ontbijt   
aan de GR5; in het begin van het dorp 

2015 

220,9 LORRY-LÈS-METZ   (70)  (39) 

 

B & B chambre d’hôtes “le Moulin en Mi”  Paul et Nadine Scholtès   3 aren 

rue du Moulin  57050 Lorry-les-Metz   tel. 0033 614181876   GB + D 
lemoulinenmi@aol.com  
2 kamers, 2 x 2 p., 2 p. € 75,00  geen keuken, wel magnetron 
een paar honderd meter vóór punt 70 (39), bijna aan de GR5. 

2015 

 

! ! ! Vanaf punt 70 is de route verlegd.  
Zie www.degr5telijf.nl/images/2012-03/update_gr5_noord-frankrijk.pdf     
Is al verwerkt in de gids “les GR de Lorraine”. 

222,9 PLAPPEVILLE (71)  (40)   

 
! ! !  Alleen enkele gunstig geprijsde hotels in Metz die dicht bij de GR5 liggen zijn beschreven + 

jeugdherbergen en camping. Toeristenbureau op het plein bij de kathedraal 

 

hotel 
 

hotel “la Pergola”  ** 

route de Plappeville 13  57050 Metz   tel. 0033 387325294 
30 kamers, 1 p. € 50, 2 p. € 65,00 
hotelpergola@wanadoo.fr   
routebeschrijving zie topogids. Aan deze route op ca. 2,5 km van de GR5 

2013 

 

B & B hotel “Formule 1” Metz centre Devant-les-Ponts 

rue Périgot 9  57050 Metz   tel. 0033 891705317   GB + D 
www.hotelformule1.com  
72 kamers, 20: 1 p. € 36,00, 2 p. € 39,00, 3 p. € 42,00   
routebeschrijving zie topogids. Voor het kanaal links. Ca. 3 km van de GR5. 

2015 

 

►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse “Metz-Plage”                           hele jaar open 

allée de Metz-plage 1  57000 Metz   tel. 0033 387304402    
www.ajmetz.fr     contact@ajmetz.fr  
62 bedden, 1 p. vanaf € 19,00, incl. lakens (verplicht), excl. handdoeken en lidm.kaart  
routebeschrijving zie topogids. Links van de Pont des Morts, om camping heen lopen. 
Ca. 4 km van de GR5. Bij bushalte Saulcy-Serot (o.a. lijn 48) 

2015 

 

►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse “Carrefour” 

rue Marchant 6  57000 Metz   tel. 0033 387750726     GB + D 
www.carrefour-metz.asso.fr    ascarrefour@wanadoo.fr  
60 bedden, vanaf € 18,50 p.p. (kamer met 3-6 bedden, incl. lakens), excl. handdoeken 
en lidm.kaart 
routebeschrijving zie topogids. Na de Pont des Mort rechtdoor naar centrum en vandaar 
naar het noordwesten van het centrum. Ca. 6 km van de GR5. 

2014 

 

Δ Δ Δ camping municipal “Metz-plage”  ****                         open  5.05 – 25.09 

allée de Metz-plage 1  57000 Metz   tel. 0033 387682648 
Winkeltje en snackbar op de camping, ‘s morgens vers brood. Mooi gelegen in het 
centrum van Metz aan de Moezel.  
www.fuaj.org/metz-plage  contact@ajmetz.fr  

2015 

http://www.premiereclasse.fr/
mailto:metz.semecourt@premiereclasse.fr
http://www.hotel-bb.com/
http://www.chambrehotesplesnois.yolasite.com/
mailto:domi.meyer@wanadoo.fr
mailto:vincent.forza@yahoo.fr
mailto:lemoulinenmi@aol.com
http://www.degr5telijf.nl/images/2012-03/update_gr5_noord-frankrijk.pdf
mailto:hotelpergola@wanadoo.fr
http://www.hotelformule1.com/
http://www.ajmetz.fr/
mailto:contact@ajmetz.fr
http://www.carrefour-metz.asso.fr/
mailto:ascarrefour@wanadoo.fr
http://www.fuaj.org/metz-plage
mailto:contact@ajmetz.fr
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routebeschrijving zie topogids. Camping links van de Pont des Morts. 
Ca. 4 km van de GR5. Bij bushalte Saulcy-Serot (o.a. lijn 48).   

227,4  SCY-CHAZELLES  (73)  (43) 

 

B & B chambre d’hôtes  “sous les Vignes”   

chemin des Brayes 20  57160 Scy-Chazelles    tel. 0033 387601731 of 615510492   
andre.iser.perso.sfr.fr/topic/        andre.iser@club-internet.fr  
2 kamers en suite, 4 bedden, 2 p. € 60-65,00 , 3 p. € 65-85, 4 p. € 70-105   
met zwembad  
500 m vóór punt 73 scherp links is de chemin de Brayes. Bij punt 43 rechtsaf en daarna 
linksaf, zo kom je in de chemin de Brayes 500 m van de GR5 

2014 

 

B & B chambre d’hôtes  “Saint-Quentin”   

rue du St.Quentin 11  57160 Scy-Chazelles    3 aren 
tel. 0033 387600962   mob. 0033 608413003  
www.scy-chazelles.com    mathe.grethen@orange.fr 
2 kamers, 4 bedden, 1 p. € 60,00 2 p. € 65,00   
in Scy-Chazelles niet rechtsaf, maar rechtdoor en linksaf. 100 m van de GR5.  Bij punt 
43 rechtsaf en je bent er al bijna 

2015 

228,5 MOULIN-LÈS-METZ  (44) 

 

B & B chambres d’hôtes “les Lutins” 

ch. de la Haie Brulée 24  57130 Sainte Ruffine  tel. 0033 387533728  mob. 632895009  
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-lutins_sainte-ruffine_33007_nl.htm    
2 kamers, 5 p., 1 p. € 60,00, 2 p. € 70,00, 3 p. € 90,00, 4 p. € 100,00 
Na punt 44 bij de kerk in Sante Ruffine rechtsaf, rue des Tilleuils, Wordt ch. de la 
Grande Sente. Aan het einde rechtsaf is de ch. de la Haie Brulée. 800 m van de GR5. 

2017 

 

B & B chambre d’hôtes « Le Prana » 

rue de l’Ecole Central 18 57160 Rozérieulles  tel. 0033 387551001 
2 p. € 92,00 
Op de rotonde niet linksaf, maar rechtdoor, richting Rozérieulles. Einde weg  rechtsaf. 
Ca. 1 km van de GR5. 

2017 

231,4  JUSSY (75)   (45) 

 

►►► 
Δ Δ Δ 

natuurvriendenhuis / les amis de la nature  “Chalet Marival”       open 15.03 – 15.11     

chemin des Bezansons 25   57130 Jussy     
tel. 0033 387601048 of 387605655 (Philippe Humbert, woont op nummer 17) 
www.amis-nature.org/marival     humbert.philippe.2.3@numericable.fr  
reserveren noodzakelijk, kamperen is mogelijk op terrein voor het chalet, geen eten 
2 slaapzalen, 5 en 8 bedden, keuken, restaurant op 500 m  
vóór punt 76 op T-kruising rechtsaf, na 100 m terug rechtsaf op een klimmend 
asfaltbaantje, na 150 m vind je het Chalet in het rood geschilderd links.  Nummer 17 
bevindt zich aan de overkant in een dalende straat naar links. 

2016 

237,5  RONGEUVILLE   (78)   (48) 

 

boom
-hut/ 
boom
-tent 

Cabanes en Lorraine  Marc Obstetar 

rue de Lorraine 24 57130 Ancy-sur-Moselle  Dit is ook het adres om je te melden, staat 
aangegeven in het dorp Ancy. Of bel bij aankomst bij de hut: tel. 0033 66859835 
www.cabanes-lorraine.com contact@cabanes-lorraine.com  
3 boomhutten, 1 boomtent, prijzen vanaf € 80,--, incl. ontbijt. Voor het toilet hoef je ’s 
nachts nit de boom uit! 
Vlak bij de GR5, kijk voor de ligging op 
www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVt0x8-vPhKY.koMjRwCeqqw0&usp=sharing 

2017 

 

B & B chambre d’hôtes  M et Mme Thomas  3 aren                                      open 1.4 – 31.12 

rue des Quarrés 2  57130 Ancy-sur-Moselle   tel. 0033 387309154   GB + NL 
www.planete-nuit.com   en vervolgens Ancy-sur-Moselle 
3 kamers, max. 10 p.  1 p. € 45,00, 2 p. € 60-65,00, 3 p. € 80,00, 4 p. 95,00 prijzen niet 
actueel 
300 à 400 m vóór punt 78 (48) kun je bij een asfaltweg linksaf, dan is het nog 500 m 
lopen.  

2014 

 

B & B chambre d’hôtes “la Bergerie”  3 aren 

rue des Quarrés 49   57130 Ars-sur-Moselle   tel . 0033 387313049  
of mob. 0033  782869364   
labergeriechambresdhotes.e-monsite.com    tomy.biquet@gmail.com  
2 kamers voor 2x2 p., 2 p.  € 68,00.  Prima adres volgens wandelaar! 
300 à 400 m vóór punt 78 (48) kun je bij een asfaltweg linksaf, dan is het nog 200 m 
lopen.  

2015 

240,5    CROIX SAINT-CLEMENT (ANCY)  (79)  (vóór 50)                                                           

 

Δ Δ Δ camping “le Paquis” **                                                                      open 1.05 – 20.09 

rue de la Moselle  57000 Corny-sur-Moselle   tel. 0033 387520359 
lepaquis@yahoo.fr  

2015 

mailto:andre.iser.perso.sfr.fr/topic/
mailto:andre.iser@club-internet.fr
http://www.scy-chazelles.com/
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-lutins_sainte-ruffine_33007_nl.htm
http://www.amis-nature.org/marival
mailto:humbert.philippe.2.3@numericable.fr
http://www.cabanes-lorraine.com/
mailto:contact@cabanes-lorraine.com
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVt0x8-vPhKY.koMjRwCeqqw0&usp=sharing
http://www.planete-nuit.com/
mailto:tomy.biquet@gmail.com
mailto:lepaquis@yahoo.fr
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Doortrekcamping, dicht bij drukke spoorlijn.  
bij punt 79 (voor punt 50) rechtdoor en even later links aanhouden, Weg wordt asfalt-
weg. Bij kerk in Dornat rechtsaf tot eerste huizen van Laitre. Na huisnummer 10 linksaf 
steil omlaag, dan over Moezelbrug. Linksaf volgen tot camping. Ca. 4 km van de GR5  

245,4    GORZE  (80)  (51)                                                                                                      

 ! ! ! hostellerie du Lion d’Or is gesloten 

 

B & B  chambre d’hôtes “la Renaissance”  

rue du Commerce 73  57680 Gorze    
tel. 0033 387647341 mob. 0033 622931066 carol.hirschland@hotmail.fr       E, D, SP 
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-renaissance_gorze_28430.htm  
2 kamers en 3 suites, 1 p. € 55,00, 2 p. € 62-80,00, 3 p.€ 82-100,00  
table d’hotes ook mogelijk: diner incl. wijn € 20,00 p.p. Heerlijk eten, volgens wandelaar. 
aan de GR5 

2017 

 

►►► chalet-refuge “les Garennes” 

rue de Rezonville  57130 Gorze     
contactpersoon Maria Giacomazzi, rue de l‘Abbeye 5 (in het centrum)  
tel. 0033 387528150  Res. noodzakelijk (contactpersoon brengt en haalt de sleutel) 
http://ctlvttgorze.pagesperso-orange.fr/chalets_garenne.html   
2 x 4 bedden, € 10,00 p.p. excl. beddengoed en ontbijt. Keuken en douches aanwezig  
vlak voor punt 80  (51) gaat een weg rechtsaf. Dit is de rue de Rezonville, deze ca. 550 
m volgen , dan – waar rechts van de weg grote schuren staan – onverharde, omlaag 
gaande weg linksaf en 300 m volgen. 

2014 

249,9  NATUURRESERVAAT VAN ARNEVILLE   (81)   (53) 

 

B & B chambre d’hôtes “les Châtaigniers”  3 aren 

rue Foch 49   57680 Novéant-sur-Moselle   tel. 0033 387699341 
http://leschataigniers.monsite-orange.fr    elisa.bitton@orange.fr  
2 kamers, 1 p. € 50,00, 2 p.  € 60, 3 p. € 70,00, 4 p. € 80,00 
bij punt 81 (53) rechtdoor en op de kruising linksaf. Deze weg blijven volgen tot de rue 
Foch (= einde van de weg bij spoorlijn). Hier nog 100 m linksaf. Ruim 2 km van de GR5 

2015 

261,2 PAGNY-SUR-MOSELLE  (84)   (58) 

 

! ! ! Pagny heeft een treinstation aan de lijn Metz – Nancy en er stoppen bijna ieder uur treinen naar 
Ars-sur-Moselle en naar Pont-a-Mousson.  
Vanuit Onville kun je met de trein naar Pont-a-Mousson, maar niet frequent. 

267,2 PRÉNY    (85)  (62) 

 

hotel Auberge des Voyageurs 

rue Charles de Gaulle 48   54121 Vandières  tel. 0033 383817282 
restaurant met 7 kamers, eenvoudig en niet duur 
Halverwege punt 85 en 86 (bij punt 62) richting Vandières lopen, bij een pleintje (place 
de la Fête) linksaf en op kruispunt linksaf.Ca. 3 km van de GR5. 

2015 

282,3 MONTAUVILLE    (89)  (69) 

 

! ! ! Opletten! Route gewijzigd na punt 89! GR5 komt nu langs onderstaand hotel en daarna over de 
Vaux de Châtel, zie kaart. In “les GR de Lorraine” is de nieuwe route al aangegeven. Verder zijn 
er veel overnachtingsmogelijkheden in Pont-a-Mousson (op ruim 3 km van de GR5, zie 
topogids). Toeristenbureau op het Place Duroc in het centrum.  
De meest gunstige qua prijs en ligging zijn hieronder genoemd. 

 

hotel hotel-restaurant “de la Cote” **                 restaurant gesloten op zondag en maandag 

rue Nationale  54700 Montauville   tel. 0033 383812626      
7 kamers, 1 p. € 56,00, 2 p. €  72-77,00  
http://hotelrestaurantdelacote.jimdo.com     hotelrestaurantdelacote@wanadoo.fr     
hotel ligt aan de GR5: kruising D 958 en D3 (bij “347” op de kaart). 

2015 

 

B & B 
 

chambre d’hôtes “le Cottage”   3 aren 
rue de la Chapelle 75   57700 Pont-à-Mousson  tel. 0033 383812038 
www.lecottage-lorraine54.com    contact@lecottage-lorraine54.com  
2 kamers, 1 p. € 52,00; 2 p. € 62,00 
bijna 3 km van de GR5: na de tweede keer op de Rue du Bois le Prêtre (zie 
routebeschrijving in topogids) aan het einde linksaf en tweede weg rechtsaf  

2015 

 

hotel 
 

hotel “relais de la Poste” ** 

rue Victor Hugo 42 bis  54700 Pont-à-Mousson   tel. 0033 383822721 GB + D 
www.lerelaisdeposte54.com    
16 kamers, 1 p. € 54,50, 2 p. € 66,00, 3 p. € 80,50, 4 p. € 95,00  wifi 
vlakbij het station van Pont-à-Mousson op ruim 3 km van de GR5. Zie routebeschrijving 
in topogids 

2014 

 
hotel hotel-restaurant ‘la Bodega” 

gesloten 
2013 

 
hotel hotel “Bagatelle” 

rue Gambetta 47-49 54700 Pont-à-Mousson   tel. 0033 383810364 
2015 

http://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-renaissance_gorze_28430.htm
http://ctlvttgorze.pagesperso-orange.fr/chalets_garenne.html
http://leschataigniers.monsite-orange.fr/
mailto:elisa.bitton@orange.fr
http://hotelrestaurantdelacote.jimdo.com/
mailto:hotelrestaurantdelacote@wanadoo.fr
http://www.lecottage-lorraine54.com/
mailto:contact@lecottage-lorraine54.com
http://www.lerelaisdeposte54.com/
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www.bagatella-hotel.com    contact@bagatelle-hotel.com    
18 kamers, 1 p. € 65,00, 2 p. vanaf € 79-99,00, 3 p. € 109,00 
vraag naar een kamer aan de achterzijde i.v.m. verkeerslawaai, wifi 
In het centrum, op 3 km van de GR5, ligt het place Duroc, hier rechtdoor over de brug 
en je bent op de rue Gambetta  

 

! ! ! Tussen Pont-a-Mousson en Liverdun zijn geen overnachtingsmogelijkheden en geen geschikt 
openbaar vervoer. Een alternatief is om hier de GR5F te volgen. 
De route staat omgekeerd beschreven in de topogids “les GR de Lorraine” (totaal ca. 24 km 
tussen Pont-a-Mousson en Pompey) De route loopt via Jezainville, Dieulouard en St. Georges 
naar de GR5 tussen Liverdun en Custines. Hier linksaf over de GR5 naar Pompey.  

288,7 MAMEY (90)  (72) 

 
Δ Δ Δ Het is – met toestemming van de burgemeester – mogelijk te kamperen op het veldje 

naast de kerk. Telefoon gemeentehuis: 0033 963653358 
 

311,5 LIVERDUN   (96)  (84) 

 

Δ Δ Δ 
 
 
 
 

►►► 

camping “des Boucles de la Moselle”  **                                        open 1.05 – 30.09 

avenue Eugéne Lerebourg, 54460 Liverdun    
tel. 0033 383244378 mob. 0033 615315151 
http://www.lesbouclesdelamoselle.com/nl/       contact@lesbouclesdelamoselle.com  
gezinscamping met bar en eenvoudige winkel/restaurant, zwembad, wasmachine, 
caravan huren 1 p. € 27,00, 2 p. € 33-37,00. tent huren 1 p. € 25,00, 2 p. € 30,00 
Bij het treinstation de GR5 verlaten door naar rechts te lopen; via voetpad onder spoor 
door. Op oude asfaltweg gekomen eerste weg rechtsaf. Loop links om de camping 
heen naar de ingang. Totaal ca. 600 m van de GR5 

2015 

 

hotel hotel Ibis Nancy Centre Gare et Congres 
82 k., 2 p. ca. € 80,--.  
met trein of bus naar het treinstation van Nancy, hotel ligt er naast. 

2015 

 

►►► jeugdherberg / auberge de la jeunesse “Centre Affilié”                open 02.01–22.12 

rue de Vandoeuvre 149  Villers-lès-Nancy   tel. 0033 383277367  
www.fuaj.org/nancy    aubergeremicourt@mairie-nancy.com  
60 bedden, vanaf € 14,70 p.p.   
gelegen aan de rand van de stad in het zuid-westen 
met trein of bus naar het station van Nancy, dan lijn 126 (uitstappen “St. Fiacre” en 400 
m lopen) of lijn 134 & 135 (uitstappen op het eindpunt) 

2013 

 

Δ Δ Δ camping “le Brabois” ***                                         open 1.04 – 15.10 

avenue Paul Muller  54600 Villers-lès-Nancy   tel. 0033 383271828  
www.nl.camping-brabois.com    brabois@campeole.com  
gelegen aan de rand van de stad in het zuid-westen 
per trein of bus naar het station van Nancy of de Place de la Republique en dan buslijn 
126 (uitstappen “camping”), 3 keer per uur 

2015 

321,7 CUSTINES    (98)  (90) 

  
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 

 

http://www.bagatella-hotel.com/
mailto:contact@bagatelle-hotel.com
http://www.lesbouclesdelamoselle.com/nl/
mailto:contact@lesbouclesdelamoselle.com
http://www.fuaj.org/nancy
mailto:aubergeremicourt@mairie-nancy.com
http://www.nl.camping-brabois.com/
mailto:brabois@campeole.com

