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SLAPEN LANGS DE GR5 
     

deel C:  Sierck-les-Bains (F) - Vic-sur-Seille (F) 
 

adressen die horen bij de Nederlandstalige wandelgids “GR5 LOTHARINGEN”  
 

   km                                                                                                                                          laatste wijziging  

0  SIERCK-LES-BAINS (0) 

 

Δ Δ Δ camping “les Tilleuls” ***                                                           van 1 mei tot half oktober 

Chemins de Tilleuls   57480 Sierck-les-Bains   tel. 0033 382837239 
www.siercklesbains/camping  
blijf het pad langs de Moezel 1 km volgen tot aan de camping 

2017 

4,4   MONTENACH (1) 

 

hotel hotel-restaurant “Au Val Sierckois”                                                 gesloten op ma en di 

Place de la Marie 3  Montenach   tel. 0033 382838520  D GB SP 
www.auvalsierckois.com                                                                                       
4 kamers vanaf € 58,00 
vlak bij de route, in het centrum van Montenach 

2017 

13,4  SAINTE-MARGUERITE  (3) 

 B & B  chambre d’hôtes de Monneren                                         open van 1 april tot 31 oktober 

Monique Bidon-Keller  Rue du Hackenberg 9 57920 Monneren/Sainte-Marguerite   
tel. 033 382823080   F  D 
1 kamer, max. 3 p., 1 p.€ 35,00, 2 p. € 65,00 
aan de route 

2017 

 gîte gîte Milanese 

M. Salvatore  Rue du Hackenberg 14   57920 Monneren/Sainte-Marguerite    
tel. 0033 982127484 
www.tourisme-lorraine.fr/hebergement/meubles/846145171-gite-milanese-monneren  
nieuw appartement, € 70,00 per nacht + € 10,00 p.p., max. 6 personen in 3 kamers, geen 
ontbijt   
pris onbekend 
aan de route 

2017 

 gîte. gîte Monneren 

rue du Hackenberg 14  57920 Monneren/Sainte-Marguerite   tel. 0033 6 98 63 84 47 
appartement, 3 kamers voor max. 6 p.   
onbekend 
aan de route, aan het eind van het gehucht 

2017 

23,6   KÉDANGE-SUR-CANNER  (4) 

 

 hotel hotel-restaurant “de la Canner” 

rue de l’Eglise 4  57920 Kédange 
www.hotel-canner.com   
27 kamers, 1 p. € 59,00, 2 p. € 73,00, 3 p.€ 90,00, 4 p. € 114,00 
Bijna aan de GR5, in het centrum van Kédange linksaf, de Rue de l’Eglise. 

2017  

34,8   SAINT-HUBERT (8) 

 

B & B domaine de Godchure 

Rue Principale 57640 Saint-Hubert   tel. 0033 387770396 
www.godchure.com 
maaltijden (schotels) mogelijk 
4 kamers, 2 p. vanaf € 100,00 
aan de GR5 

2017 

 

B & B chambre d’hôtes « la Campagne » 

Rue Principale 1 bis  57640 Saint-Hubert  tel. 033 387779608 
www.lacampagnechambresdhotes.fr 
1 kamer en 1 suite (dubbele kamer, max. 5 p.), 1 p. € 75,00, 2 p. 80/95,00, 3 p. € 120,00. 
Huis met grote tuin. Geen avondmaaltijd, de suite heeft wel een keukentje. 
aan de GR5 

2017  

41,3   VIGY  (9) 

 B & B Chambre d’hôtes Francoise Petitmangin 
rue du Val de Metz 12  57640 Vigy   tel. 0033 387770018 of 0033 634496101 
http://fpetitmangin.pagesperso-orange.fr 
1 kamer, 1 of 2 p. € 85,00 
aan de route, vóór het oversteken van de spoorlijn 

 2017 

http://www.siercklesbains/camping
http://www.auvalsierckois.com/
http://www.tourisme-lorraine.fr/hebergement/meubles/846145171-gite-milanese-monneren
http://www.hotel-canner.com/
http://www.godchure.com/
http://www.lacampagnechambresdhotes.fr/
http://fpetitmangin.pagesperso-orange.fr/
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55,2   SAINT-JULIEN-LÈS-METZ (15) 

 B & B  Chambre d’hôtes « Colverts et Vert Tapis » 

rue Charlotte Jousse 37  57070 Metz-Valières  tel. 0033 777319306 
www.chambre-d-hote-metz.fr  
1 p. € 60, 2 p. € 75,00 
bij punt 15 linksaf (de GR5 gaat hier rechtsaf). Weg blijven volgen en de derde weg 
rechtsaf ingaan. Ruim 1 km van de route.  

2017 

58,4 METZ   (FORTIFICATIE AAN DE MOEZEL)   (16) 

 
! ! !  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 

 

►►► 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 € 19,00 p.p. (kamer met 3-6 bedden, incl. lakens), excl. handdoeken en 
lidm.kaart 
Als je langs de gecanaliseerde Moezel loopt, na snelweg de eerste weg linksaf, einde 
weg linksaf, eerste weg rechtsaf. Ca. 200 m van de GR5 

2014 

 

►►► 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  
in het centrum, aan de Moezel, nabij camping. 

2017 

 

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  
in het centrum, aan de Moezel, nabij camping..  

2017 

 68,2 SCY-CHAZELLES  (43)     

 

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

chemin des Brayes 20  57160 Scy-Chazelles    tel. 0033 387601731 of 615510492   
www.france-balades.fr/CHAMBRE-D-HOTES/moselle/sous-les-vignes/  
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  
bij punt 43 hoofdweg blijven volgen. Je komt op de Route de Lessy. Vóór kael rechtsaf is 
de Chemin de Bray. 500 m van de GR5  

2017 

 

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. € 65/70,00 2 p. € 70/75,00   
Bij punt 43 even hoofdweg blijven volgen, daarna rechsaf is de rue du St. Quentin . 100 
m van de GR5.   

2017 

69,3  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 

72,2   JUSSY  (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 46 op T-kruising rechtsaf, na 100 m weer rechtsaf op een klimmend 
asfaltweggetje, 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 

http://www.chambre-d-hote-metz.fr/
http://www.carrefour-metz.asso.fr/
mailto:ascarrefour@wanadoo.fr
http://www.ajmetz.fr/
mailto:contact@ajmetz.fr
http://www.fuaj.org/metz-plage
mailto:contact@ajmetz.fr
mailto:andre.iser@club-internet.fr
http://www.scy-chazelles.com/
mailto:mathe.grethen@orange.fr
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
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78,3   RONGEUVILLE   (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 niet 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 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 Ancy-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 kun je bij een asfaltweg linksaf, dan is het nog 200 m lopen.  

2017 

81,3     CROIX SAINT-CLEMENT (ANCY)                                                               

 

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  
Doortrekcamping, dicht bij drukke spoorlijn.  
Zie beschrijving/kaartje in boekje.   

2015 

86,2   GORZE  (51)                                                                                                      

 

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 

 90,7  NATUURRESERVAAT VAN ARNEVILLE   (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 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 

102,0  PAGNY-SUR-MOSELLE  (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. 

104,8  PRÉNY    (60)    

 

hotel Auberge des Voyageurs 

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

2015 

123,1  MONTAUVILLE    (69)    

 

! ! ! Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden in Pont-a-Mousson (op ruim 3 km van de GR5, bij punt 69 
linksaf de D958 volgen). Toeristenbureau op het Place Duroc in het centrum.  
De meest gunstige gelegenheden qua prijs en ligging zijn hieronder genoemd. 

 B & B chambre d’hôtes “le Cottage”   3 aren 2017 

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
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
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 rue de la Chapelle 75   57700 Pont-à-Mousson  tel. 0033 383812038 
www.lecottage-lorraine54.com    contact@lecottage-lorraine54.com  
2 kamers, 1 p. € 55,00; 2 p. € 65,00 
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  

 

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. € 57,50, 2 p. € 70,00, 3 p. € 87,50, 4 p. € 105,00  wifi 
vlakbij het station van Pont-à-Mousson op ruim 3 km van de GR5. Zie routebeschrijving in 
topogids 

2017 

 

hotel hotel “Bagatelle” 

rue Gambetta 47-49 54700 Pont-à-Mousson   tel. 0033 383810364 
 www.bagatelle-hotel.com     contact@bagatelle-hotel.com    
18 kamers, 1 p. vanaf € 65,00, 2 p. vanaf € 79,00, 3 p. vanaf € 99,00 
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  

2017 

126,1 HOTEL DE LA COTE  (70) 

 

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 

2017 

 

! ! ! Tussen Pont-a-Mousson en Liverdun zijn geen overnachtingsmogelijkheden en geen geschikt 
openbaar vervoer. Een alternatief is om hier de GR5F te volgen. 
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.  

129,5  MAMEY (72)    

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

naast de kerk. Telefoon gemeentehuis: 0033 963653358 
 

152,3  LIVERDUN   (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 
www.lesbouclesdelamoselle.com/nl/       contact@lesbouclesdelamoselle.com  
gezinscamping met bar en eenvoudige winkel/restaurant, zwembad, wasmachine, 
caravan huren 2 p. € 46,00 voor 2 nachten.  
Zie wegbeschrijving in boekje. Totaal ca. 600 m van de GR5 

2017 

 
! ! ! Je kunt van Liverdun gemakkelijk met de trein naar Nancy. Er zijn veel overnachtings-

mogelijkheden in de buurt van het treinstation in Nancy  Bijv.: 

 

hotel  Appart’hotel “Coeur de ville” 

Place Thier, 54000 Nancy 
Via booking.com  
2 p. vanaf € 43,00, excl. ontbijt  
Met trein of bus naar het treinstation van Nancy, op 2 min. lopen van het station 

2017 

 

hotel hotel Ibis Nancy Centre Gare et Congres 
Rue Crampel 3  54000 Nancy 
82 k., 2 p. ca. € 65,00, excl. ontbijt.  
Via booking.com 
met trein of bus naar het treinstation van Nancy, hotel ligt er naast. 

2017 

 

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 

162,5  CUSTINES    (90)    

 hotel hotel “de l’Ile” * 

rue de Metz 48  54670 Custines   tel. 0033 383493956 
www.hotel-de-lile.com    sabatini@wanadoo.fr   
33 kamers, vanaf 1 p. € 49,50, 2 p. € 59,00 3 p. € 83,50, 4 p. € 103,00  restaurant 
Sabatini ligt naast het hotel. 
bij punt 90 linksaf, aan  de D40, na 1,6 km  

2017 

169,2  BLANZEY (93)    

 B & B chambre d'hôtes “Les Fleurs Anglaises“ 2017 

http://www.lecottage-lorraine54.com/
mailto:contact@lecottage-lorraine54.com
http://www.lerelaisdeposte54.com/
http://www.bagatelle-hotel.com/
mailto:contact@bagatelle-hotel.com
http://hotelrestaurantdelacote.jimdo.com/
mailto:hotelrestaurantdelacote@wanadoo.fr
http://www.lesbouclesdelamoselle.com/nl/
mailto:contact@lesbouclesdelamoselle.com
http://www.nl.camping-brabois.com/
mailto:brabois@campeole.com
http://www.hotel-de-lile.com/
mailto:sabatini@wanadoo.fr
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Mme Véronique Verdelet rue du Chêne 34  54690 EULMONT 
tel. 0033 3 83 22 97 29  mob.0033 6 19 38 97 26 
www.lesfleursanglaises.fr     1 kamer; 1 p. € 63,00, 2 p. € 72,00 3 p. € 85,00 
Er is geen restaurant in Eulmont. Maar er kan voor een maaltijd gezorgd worden. 
In Blanzey bij punt 93 rechtsaf. Steeds rechtdoor. Na de kerk kom je vanzelf op de rue de 
Chêne. 2,5 km van de route. 

172,7   AMANCE   (95)     

 B & B Gîte «le petit nid»  ook te huur als B & B bij minimaal 2 nachten 

Chez Isabelle et Laurent Didion rue Saint-Charles 12 54770 Amance 
Tel. 0033 783797753  www.dormiraupetitnid.com   contact@dormiraupetitnid.com  
1 kamer, 2 p. € 58,00 per nacht 
200 m vóór de kerk van amance linksaf : rue Saint-Charles 

2017 

 B & B chambre d’hôtes “les Volets bleu”   3 aren 

Alain et Noëlle Dinguin   Grand Rue 10  54280 Laneuvelotte  tel. 0033 383204165   mob. 
0033 681338131  www.tourisme-lorraine.fr/hebergement/chambres-hotes/798001267-
chambres-dhotes-les-volets-bleus-laneuvelotte      adiaquin@yahoo.fr  
4 kamers (1x1, 3x3), 1p. € 55,00, 2 p. € 70,00, 3 p. € 100,00 
In Amance richting Laitre-sous-Amance, hier in de richting Laneuvelotte verder lopen. 
Ruim 4 km van de route 

2017 

 B & B chambre d’hôtes “ferme du Montheu” 

Montheu  74770 Dommartin-sous-Amance   tel. 0033 383311737   mob. 0033 689099720 
www.chambres-dhotes-ferme-du-montheu.com     hgrandidier@wanadoo.fr  
4 kamers, 11 p., 1 p. € 44,00, 2 p. € 59,00, 3 p. € 74,00, 4 p. € 89,00  
3,5 km van de GR5: in Amance rechtsaf, richting Laître-sous-Amance. Daar rechtsaf over 
de D37. In Dommartin linksaf de D37 blijven volgen. direct na een beek linksaf: Montheu.  

2017 

180,3  BRIN-SUR-SEILLE  (98)   

 B & B chambre/table d’hôtes “Clos des Pommes”   3 aren 

rue du Baron Charles de Vincent  26  57170 Bioncourt  tel. 0033 387054307 
www.clos-des-pommes.com    mprambourg@gmail.com  
4 kamers, 1 p. € 53,00; 2 p. € 70,00; 3p. € 86,00  wifi 
table d’hotes mogelijk bij reservering € 23,— p.p. (incl. drank en koffie, aanbevolen!) 
1 km van GR5: tussen punt 99 en 100 D77 linksaf, na 800 m weer linksaf  

2017 

198,1 SALONNES   (106A)   

 B & B chambre d’hôtes Vincent  3 aren 

rue de Strassbourg 22 bis   57170 Château-Salins   tel. 0033 387867901  of 0033 
665193500   www.gitevincent.fr     virginiefritz@orange.fr     
2p. € 65,00  wifi     
3 km van de GR5, Aan de driesprong bij de oude spoorlijn de linkse asfaltweg kiezen. 
Deze gaat na 800 m over in een veldweg. Bocht naar links en wat verder naar rechts. Zo 
veel mogelijk rechtdoor lopen tot D955, hier linksaf en 250 m verder.  

2017 

 B & B Domaine de Lardoisière *** 

Allée de Tilleuils 7 bis  
57170 Château-Salins  via booking.com  
1 p. € 69,00, 2 p. €85,00 
3 km van de GR5, Aan de driesprong bij de oude spoorlijn de linkse asfaltweg kiezen. 
Deze gaat na 800 m over in een veldweg. Bocht naar links en wat verder naar rechts. Zo 
veel mogelijk rechtdoor lopen en je komt op de Allee de Tilleuls  

2017 

 hotel hotel-restaurant “Au bon Accueil”  Hotel gesloten, staat te koop 

rue de la Verrerie 2  57170 Château-Salins   tel. 0033 387051141 
www.hotel-france-nord.eu   
3 kamers, 1 p. vanaf € 40, 2 p. vanaf € 50,00 
Zie beschrijving bij Vincent. Doorlopen tot de kerk. 4 km van de GR5 

2017 

 ►►► 
Δ Δ Δ 

camping “Aire de loisirs de Salines” 

rue de Tilleuls   57170 Chateau Salins   mob. 0033678958666  reserveren noodzakelijk 
de camping en de gîte zijn gesloten, maar met 1 of een paar tentjes kun je er nog staan.  
2,5 km van de GR5, je komt er langs als je naar Chateau-Salins loopt, zie hier boven. 

2015 

201,3  VIC-SUR-SEILLE   (108)  

  
   
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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