
SLAPEN LANGS DE GR5  deel 7  le Donon – Fesches-le-Châtel blad 1 van 3  
www.deGR5telijf.nl december  2017 

 

SLAPEN LANGS DE GR5                                               www.deGR5telijf.nl 
7.  LE DONON – FESCHES-LE-CHÂTEL        OVERNACHTINGSADRESSEN                     
 
Deze lijst is een aanvulling op de lijst uit het boekje “Traversée du Massif des Vosges (mei 2015). 
De lijst met overnachtingsadressen staat op bladzijde 12 t/m 15 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  
 

 

  km                                                                                                                                           laatste wijziging  

  COL DU DONON   (119) 

 

hotel complexe hôtelier  du donon  ** 

4 col du Donon  67130 Grandfontaine   tel. 0033 388972032 
www.donon.fr    restaurant.velleda@wanadoo.fr   
54 kamers in een complex van twee hotels en een groep chalets, 2 p. vanaf € 

129,00, zonder ontbijt € 105,00  3 p. € 166,00, zonder ontbijt € 130,00 ook studio’s 
zonder ontbijt, maar met keukentje vanaf € 105,00, soms promotieprijzen 
aan de GR5 

2017  

  WACKENBACH (na 122) 

 

B & B chambre d’hôtes M. et Mde. Claude Besnard 

rue du Rain 16  67130 Wackenbach   tel. 0033 388971108   mob. 0033 611851634   D 
hotes.besn@wanadoo.fr  
2 kamers, 2 p. € 42,00  Avondmaal op verzoek 
aan de GR5, vlak na punt 122 

2017 

 

B & B  chambre d’hôtes “Chez Catharine“   3 aren 

rue de la Fontaine 15  67130 Wackenbach   tel. 0033 388972118 
www.chambres-hotes.fr  onder Schirmeck 
2 kamers, 5 p., 1 p. € 45,00, 2 p. € 55,00, 3 p. € 75,00 
aan de GR5, iets achter punt 122 

2017 

  SCHIRMECK   (vanaf 124 naar Rothau) 

 Δ Δ Δ  camping “au Bord de Bruche”                              open 1.04 – 15.10, chalets hele jaar 

Rue Pierre Marchal  67570 Rothau   tel. 0033 388970750 of 645808030   D 
www.au-bord-de-bruche.fr     
wasmachine zwembad. Winkels, eetgelegenheden en treinstation op ca. 700 m afstand. 
Vraag de campingbaas naar de alternatieve route naar Struthof. Je hoeft dan niet terug 
naar Schirmeck.  
De camping ligt voorbij La Claquette en voorbij Rothau aan de Bruche (op het randje 
van de kaart. Het is ook mogelijk per trein van Schirmeck naar Rothau te reizen. 

2017 

  LE HOHWALD   (500 mvóór 138)  

 Δ Δ Δ  camping Municipal  

28 rue du Herrenhaus, 67140 LE  Hohwald, tel. 0033 388083090, 0033 677049019 
lecamping.herrenhaus@orange.fr.  
Camping aan de GR5 net voor het plaatsje. 

2017 

  BARR   (150)  

http://www.donon.fr/
mailto:restaurant.velleda@wanadoo.fr
mailto:hotes.besn@wanadoo.fr
http://www.chambres-hotes.fr/
http://www.au-bord-de-bruche.fr/
mailto:lecamping.herrenhaus@orange.fr
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 B & B 
 
 

Chambres d’hôtes “Domaine Bachert” 

Rue de Dr.Sulzer 35a   67140 Barr  tel. 0033 388089589   D  GB 
www.bachert.fr  
4 kamers, 2 p. € 48-68,00 1 kamer, 4 p. € 88,00 
Wijnboerderij, met wijnverkoop ter plaatse. Op loopafstand van centrum en supermarkt. 
Voordat je in Barr bent kom je langs monument Héring (150, zie beschrijving boekje). 
Hier ga je steil afdalen over een kronkelend pad (streepjeslijn) dat uitkomt bij de 
camping, aan de overzijde van de asfaltweg.    

2017 

 B & B chambre d‘hôtes Martine Huber  

rue de l'Altenberg 11  67140 BARR   tel. 0033 645662595 
www.route-des-vins-alsace.com/fr/213000034-Chambres-dhotes-HUBER-Martine.html     
m.huber@degermann.com 
2 kamers, 1 p. € 25,00, 2 p. € 35,00 
Aan het einde van Barr rechtsaf de chemin Oberpluck in. Daarna links aanhoudend de 
rue d’Altenberg in. Ca. 1,5 km van de GR5. 

2017 

  MITTELBERGHEIM   (na 152) 

 

hotel chambre d’hôtes Christian Dolder    

Rue Neuve 4   67140 Mittelbergheim   tel. 0033 388089608   F/D 
http://dolder.christian.pagesperso-orange.fr/   christian.dolder@wanadoo.fr  
3 kamers, 7 p., 1 p. € 40,15, 2 p. € 50,80, 3 p. € 59,20 
250 m van de GR5:, in Mittelbergheim op de rue des Vosges linksaf, daarna  de  
tweede weg rechtsaf  en de eerste weg linksaf. 

2017 

 CHÂTENOIS   (kort na 173)   

 

►►► Gîte d’étape Centre de la Randonée Marcel Rudloff                                                        
105 bedden, overnachting € 16,40, ontbijt € 6,00 
Kijk verder in je boekje. 
De gîte ligt aan de route, vlak bij de toeristeninfo. 

2017 

 RIBEAUVILLÉ   (na 187)   

 

Δ Δ Δ camping “les trois Chateaux”                                                      open 27 juni – 7 sept. 

Deze camping is niet commercieel, kleiner en ligt gunstiger t.o.v. de GR5 en het 
centrum dan de andere, grote, gemeentelijke camping.  
Na punt 187 niet de brug over de Strengbach nemen maar 500 m doorlopen op de D 
416 

2015 

  AUBURE   (197)   

 B & B la Ferme Lossow                

route de Sainte Marie aux Mines 8  68150 Aubure   tel. 0033 389739234  D 
www.ferme-lossow.com 
2 p. € 55-58,00 
Bij punt 197 nog een kleine km de hoofdweg vervolgen  

2016 

 

►►► gîte d’étape “les Brimbelles” 

Route de Saint-Marie aux Mines 9   68150 Aubure   tel. 0033 389739104  
mob.0033 786506200 
www.lesbrimbelles68.eu  info@lesbrimbelles68.eu  
8 kamers, ook voor niet-groepen, 25 bedden € 23,50 p.p., avondmaal € 16,00, excl. 

drank. 
bij punt 197 rechtdoor langs de kerk, kruispunt oversteken, op volgende kruispunt lig de 
gîte. , ca. 1 km van de GR5 

2016 

  L’ETANG DU DEVIN (vóór 210)   

 hotel  
+  

►►► 

hotel residence Etang du Devin is tevens een gîte d’étape 

Etang du Devin 105  68650 Lapoutroie/le Bonhomme  tel. 0033 389472029 
www.etangdevin.com 
kamers en slaapzalen, goedkoopst is slaapzaal 10-22 p. € 23,50 p.p., met avondmaal  
€ 40,00  
mooie, rustige ligging 
Vóór punt 210 linksaf, 200 m van de GR5. 

2017 

  GRAND-BALLON   (243)   

 

hotel chalet-Hôtel “Grand Ballon” 

chalethotel-grandballon.com   
Een aanrader vanwege nostalgische sfeer, ligging en prijs. 
Geen echt hotel: kruising tussen jaren dertig hotel en berghut. Speciale kamers voor 
wandelaars, met douches en toiletten op de etage. 1 p. € 33,00, 2 p. € 63,00, 
halfpension ook mogelijk  
Ligt aan de route. 

2016 

  THANN   (258) 

 
Δ Δ Δ  halte pour Campeurs  

Avenue du Blozen 68800 Thann  tel. 0033 899036413 
2015 

 

http://www.bachert.fr/
http://www.route-des-vins-alsace.com/fr/213000034-Chambres-dhotes-HUBER-Martine.html
mailto:m.huber@degermann.com
http://dolder.christian.pagesperso-orange.fr/
mailto:christian.dolder@wanadoo.fr
http://www.ferme-lossow.com/
http://www.lesbrimbelles68.eu/
mailto:info@lesbrimbelles68.eu
http://www.etangdevin.com/
http://www.chalet-hotel-grandballon.com/
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in het sportstadion (“Stade“) van Thann.  
Staat niet in campinggidsen, maar je mag je tentje aan de randen van het stadion 
zetten. Eenvoudig sanitair onder de tribunes. Alleen juli en augustus. Goedkoop!  
Melden bij de beheerder die op het terrein woont (bungalow). 
ca. 800 m van de GR5: na punt 258 niet rechtsaf de rue des Jardins in, maar rechtdoor 
blijven lopen. Op veelsprong  schuin links langs kerk tot de ingang van het stadion 

  COL DU HUNDSRÜCKEN   (261) 

 

►►►  ferme-Auberge les Buissonnets 

Rue des Buissonnets  68290 Bourbach-le-Haut  tel. 0033 389388587 
https://ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com/  
2-6 persoonskamers,  HP € 50,00 p.p.  Heerlijk eten, leuke plek. 
ca. 1,5 km vanaf de Col de Hundsruck, Voor route zie kaartje op bladzijde154. Vanaf 
locatie kortere weg terug naar de GR5. 

2017 

 COL DU ROSBERG (263) 

 

►►►  ferme-Auberge du Tanner Hübel         open 1.5 – eind okt. ma gesl. buiten het seizoen 

rue de la Chapelle 4 68800 Roderen  tel. 0033 389381193 
www.thannerhubel.fr 
slaapzaal  20 p. HP € 35,00 p.p.  lekker eten, vriendelijke ontvangst, mooie uitzichten 
ca. 1 km vanaf de Col de Rosberg, Voor route zie boekje 

2017 

  COL DES PERCHES   (268) 

 

Δ Δ Δ  ferme Auberge “Rouge Gazon” 

www.rouge-gazon.fr  
slaapzaal (1 p. € 31,00) of kamers (1p. € 60,00 of 2 p. € 104,00), HP € 22,00 extra. 
voor slaapzaal: huur lakens en handdoek € 5,00 + € 3,50 
heerlijke maaltijden/uitgebreid ontbijt 
ruim 1 km van de route, bij col de Perche rechtsaf, kijk op kaartje 

2017 

  GIROMAGNY  (284) 

 

►►► gîte ”le relais du  Randonneur” 

Rue des Casernes 15 90200 Giromagny   tel. 0033 384271418 (is nummer van de mairi, 
hier sleutel ophalen) 
www.giromagny.fr/vie-locale/hebergement-restauration.htm  
12 bedden, € 15,00 p.p.p.n., incl. wegwerplakens 
onbemand met keukentje incl. magnetron, eerst bellen met Thiery 0033 675938902 of 
Roger 0033 689934326 tehuis 
niet (meer) aan de GR5, zie beschrijving boekje 

2017 

 

hotel hotel le Paradis des Loups 

Grande Rue 45bis  90200 Giromagny   tel. 0033 384266425 
www.leparadisdesloups.com  
Sinds kort is er een hotel in het dorp.  2 p. vanaf € 109,00. Prijs incl. gebruik sauna en 
hamman 
Net vóór punt 285 hoofdweg linksaf. Je komt uit op de Grand Rue, vlak bij het hotel, dat 
tegenover de Marie ligt. Ca. 800 m van de GR5. 

2016 

 EVETTE-SALBERT (293) 

 

  ! ! ! De beschreven variant van de GR5 loopt via het TGV-station Belfort-Montbeliard en toont ook 
hoe je naar het treinstation van Belfort kunt lopen. 
Deze alternatieve route naar Fesches-le-Châtel is iets korter (29 i.p.v. 32 km) en heeft meer 
overnachtingsmogelijkheden langs de route (zie boekje). 

 BELFORT  

 

 auberge de jeunesse (jeugdherberg) 

6 Rue de Madrid   90000 Belfort  tel.0033 384213916 
www.fjtbelfort.org   
Kamer voor 1 persoon met eigen douche/toilet, koelkastje, gebruik van keuken: € 20,- , 
niet-leden € 24,50, met lakens, zonder handdoek 
in het centrum van Belfort, niet ver (en aan de westzijde) van het station. 

2016 

   FESCHES-LE-CHÂTEL 

   
  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 

https://ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com/
http://www.thannerhubel.fr/
http://www.rouge-gazon.fr/
http://www.giromagny.fr/vie-locale/hebergement-restauration.htm
http://www.leparadisdesloups.com/
http://www.fjtbelfort.org/

